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 ޖަލްސާ  ވަނަސޯޅަ ދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2022  ޖޫން 20

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   3ސަލާމ ަގއި    ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  26ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިބީ  ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

  ކ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި އެއް  

 

   ންއިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 2/16/ 2022އޖ/ރ  ނަންބަ ޑާއެޖެން

 

 ރ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާ .  4

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހޭ ބިލާއި ަގރާރ . ކ ރަންޖެފ ރަ މަޖިލީހަށް ތަޢާ

 (هللاވާ ޢަްބދުއީ ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި
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މެންބަރ     މަހިބަދޫ  - 4.1 އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާދާއިރާެގ  ޠާރިޤް  ޖ މްހޫރިއްޔާ   ،އަޙްމަދ   ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ެގ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ  މަ ކިޔ ން އިްއވ ން.ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަ

 . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

ވ މ ެގ  ނ ދަރިމައި  ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ނަސީމްއަޙްމަދ   މީކާއީލ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ަގލޮޅ  ދެކ ނ   -{4.2}

އިތ ރ ަވމ  ރާއްޖޭަގއި  އިޖ ންދާތީމައްސަލަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ތަޙައްމަލްކ ރަންޖެހިފައިވާ  މައްސަލަ  މި  ޞިއްޙީ ،  ތިމާޢީ 

ދަށ ން  އ މީޤަ ެގ  ންސް ންޝ އަރެއި ފ ރ ބޭސްފަ  ނިޒާމ ެގ  ވ ރެ  ރ ާވެގ  މިހާރަށް  ފަސޭ  ޞަތ ތައް   ހަކ ރ މަށްފ ޅާކޮށް، 

ަގރާރ ެގ   އިްއވ ން.ފ ރަތަހ ށަހަޅާ  ކިޔ ން  އިތ ރ ވަމ ނ  ދަރިމައި  މަ  ރާއްޖޭަގއި  މައްސަލަ  މައްސަލަ ންދާތީވ މ ެގ  މި   ،

ރ ވާެގ  ބޭސްފަ  ނިޒާމ ެގ ދަށ ން  އ މީޤަ ެގ  ންސްންޝ އަރެތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިތަޙައްމަލްކ ރަންޖެހިފައިވާ ރަްއޔިތ ންނަށް އިޖ 

 . ހ ށަހަޅާ ަގރާރ  ހަކ ރ މަށްފ ޅާކޮށް، ފަސޭ ޞަތ ތައް މިހާރަށް ވ ރެފ ރ 

 

 އެންގ ން ގާރިޔާސަތ ން އަން .  5

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަންާގއެ ަގާވިއދ ެގ    ންގ ން.ރިޔާސަތ ން  މަޖިލީހ ެގ  ފޮނ ވާފައިވާ    153ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޓީން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ެގނައ މ ެގ  ށް އިޞްލާޙ (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅ ރަށްރަށާ)  98/20ކ ރ ން. ާގނޫނ  ނަންބަރ   ސ ންަގޑި އިޢ ލާން

ކޮމިޓީން    ، ސ ންަގޑި  ބިލ ެގ ފެށ މަށް މި  އަށް.  2022ޖޫން    20ލާމަރ ކަޒީ  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދ  

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ނަސީމާ  އެޖެންޑާކޮށްފަިއވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

އެހެންނަމަވެސް ސ ވާލ ން.  އަންަގވާފަިއވަނީ  ،ކ ރަްއވާ  ހެނދ ނ   މިއަދ   މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ން  ކޮންމެވެސް    ،ވަޒީރ  

ވަރަކަށް އާލާސްކަންފ ޅާ އ ޅ ްއވާތީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެހެން ދ ވަހަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ވީހާވެސް  

 އަވަހަކަށް މި ސ ވާލ  ތާވަލ ކ ރާނަން.

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން
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ރވިސަސްއަށް ކ ރިމަތިވެފައިާވ ޭއވިއޭޝަން ސަ   ސަލަެއއް ލިބިފައި އެބަވޭ. އައިލެންޑްކ އްލި މައް  ،ކ އްލި މައްސަލައެއް 

ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް ެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ  މޯލްޑިވިއަން ،  ރލައިންމާލީ ހާލަތ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ އެއަ

ވަނީ ާމވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ހ ށަހަޅާފައިވާ ަމްއސަލަ. ކ އްލި ަމއްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާފައި  އިލައި ޮގވަ 

 . ން އެދެންދެްއވ  އިސަޢީދ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވަ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ފައިާވ މާލީ ހާލަތ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ރވިސްއަށް ކ ރިމަތިވެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައިލެންޑް ޭއވިއޭޝަން ސަ

 މޯލްޑި...  ،ރލައިންއެއަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިޒާމާ އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ،  މައްސަލަެއއް  އިްއޒަތްތެރި  އ ތ ރ     ،ބެހޭ  ތިނަދޫ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ. 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ

އައިލެންޑް   ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި   މައްސަލަ،  އޭިވއޭޝަންެގ  އައިލެންޑް  ހ ށަހަޅާ  އެ  ޮގތަށް  މައްސަލަެއއްެގ  ކ އްލި 

  ؟ކ އްލި މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގިއ ހ ށަހަޅަނީ ؟ކަށް ދިމާެވެގން އ ޅެނީޔައޭިވއޭޝަނ ން ކޮންކަމެއްތޯ ކ އްލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލަްއވާފަިއ އޭަގއި ކ އްލި މައްސަލަެއްއ  އިވާނީ އަޑ އަްއސަވަ   ކިހިނެއްތޯ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސ ވާލ . މައްސަލަ.  ލެްއވ ން. އިހިމެނޭތޯ ނޫންތޯ ބައްލަވަ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ކ ރިމަތިވެފައިާވ މާލީ ހާލަތ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ރވިސްއަށް   ސަޭއވިއޭޝަން   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައިލެންޑްޝ ކ ރިއްޔާ

ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ.   ިއލައިކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވަމޯލްޑިިވއަންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ   ،ރލައިންއެއަ

 ،އިރިވސްެގ ހިންގ ން ބޮއްސ ންލަޑިިވއަން ހިންާގ ައއިލެންޑް ޭއިވއޭޝަން ސަމޯލް ންރލައިނ އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ އެ 
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ދަށަށް ޒަމާނަކ  ނ ދާހާ    ، ހިސާބަށް ޮގސްފައި ވީހިނދ   ކ ންފ ނި ބަގ ރޫޓ ވ މާ،  ގޮސް  ކ ންފ ނީެގ މާލީ ހާލަތ  މިއިން 

ކ ންފ ންޏަށް    2020 އަހަރ   ެގއްލ ން  400ވަނަ  ރ ފިޔާެގ  ހާަމވާތީވެފަިއވާ  މިލިއަން  ރިޕޯޓ ތަކ ން  ޮއޑިޓ     ، ކަމަށް 

ކ ންފ ންޏަށް  2021 ެއ  ވެސް  އަހަރ   ެގއްލ ންވެ  159ވަނަ  ރ ފިޔާެގ  ޒަމާނެްއަގއި    ، މިލިައން  މިއިން  ކ ންފ ނި 

ައހަރ  މޯލްޑިވިއަންއަށް    2020އޮފް އިންޑިާއއިން    ވަރަށް ދަރަނިވެރިެވ، ސްޓޭޓް ބޭންކ   ނ ވާދަރަނިވެރި   17.3ވަނަ 

އެސް.ބީ.ައިއއިން ދޫކޮށްފައިވާ    އަށްރވިސް އޭިވއޭޝަން ސަ  މައި ކ ންފ ނި އައިލެންޑް   ،އިޔާެގ ލޯނެއް ނަގަ މިލިއަން ރ ފި

މި ލޯނ ތައް ނެގ މަށް މޯލްޑިވިއަންެގ   ،މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އިތ ރ ކޮށް   46.2ފެސިލިޓީ ދަރަނީެގ އަދަދ     ޑްރާފްޓ އޯވަރ 

ށް ވެސް  ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ، އެމް.އޭ.ސީ.އެލަ މިލިއަނަށް  50ށް ވެސް ލައެމް.އޭ.ސީ.އެ ،ކޮށްފައިވާތީހ ނ މަތިންދާބޯޓ  ރަ  6

މިހާރ  ވެސް ކ ންފ ނީެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް މ ސާރަދެނީ ކޮންމެ   ، ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ދަްއކަންޖެހިފައިވާތީާއއި  މިލިއަނަށް  50

ދަރަޖައަށް   ކ ންފ ނީެގ ހާލަތ  މިހާ ދަށ   ،ވާތީ   ނަަގިއެގން ކަމަށްމިލިއަން ރ ފިޔާ ލޯނ   18ާއއި    15މަހަކ  މިނިސްޓަރީން  

މަތިންދާބޯޓ  މޯލްޑިވިއަންެގ  ސަބަބ ން  ބަިއނަލްއަވެއްޓ މ ެގ  ޮގތ ން  ޓެކްނިކަލް  މިންަގނޑ ތައް ގ  ތަކ ަގިއ  ވާމީ 

ނ ހިފެހެއްޓި ކަންކަން  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  އަދި  ޓެކްނިކަލް ފަހަކަށް  ،ދަމަހައްޓަންޖެހޭ  ިގނަ  މަތިންދާބޯޓ ތަކަށް   އައިސް 

ނ ކ ރެވި، ބައެްއ  މަތިންދާބޯޓ ެގ ޓަޔަރ ތަްއ ވެސް ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ މ އްދަތަށް ބަދަލ   ،މައްސަލަތައް ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީއާއި 

ސްޕެއަ ްގރައ ންޑ ބޯޓ ތައް  ނ ލިބި  ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީއާއިރ  މައްސަލަތަްއ  އަދަދެއްެގ    ،ކ ރ މ ެގ  ިގނަ  މޯލްޑިިވއަންއަކީ 

ފަ  ދިވެހި އެއަރައްޔިތ ންނާއި  ދަތ ރ ކ ރާ  ކަމަށްރލަިއނެތ ރ ވެރިން  ސަބަބ ން އިސްވެ  ،ވާތީ  އް  ކަންކަމ ެގ  ދެންނެވި 

ޓަކަިއ   ސަލާމަތްވ މަށް  ނ ރައްކަލަކ ން  ސަލާމަތީ  ކ ރިމަތިވެދާނެ  ހ ންނަންޖެހޭ  މަތިންދާބޯޓ ތަކ ަގއި  ކ ންފ ނީެގ 

 . ..އިސަލާމަތާމިންަގނޑ ތައް ހިފެހެއްޓ މާިއ، ދަތ ރ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ިއއްޒަތްތެރި    ،ބެހޭ މައްސަލައެއް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ  

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ތަނަކަށް   ެއ ކޮމިޓީން މި  ،އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީއެއް   ޑް ިމ މަޖިލީހ ަގއި އޮޭވ ސްޓޭޓް އޯން ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތަނަށް އައިއިރ ަގއި ެއ ކޮމިޓީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ    ކ އްލި މައްސަލައެއް މި  ،އެކަހަލަ އެްއވެސް ކަމެއް ެގނެއްސަ ނެތީސް

 ސ ވާލަކީ. 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އިސްވެ    ،ވާތީ  ރލަިއނެއް ކަމަށްމޯލްޑިވިއަންއަކީ ިގނަ އަދަދެްއެގ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނާއި ފަތ ރ ވެރިން ދަތ ރ ކ ރާ އެއަ

ތަކ ަގއި  ކ ންފ ނީެގ މަތިންދާބޯޓ   ، ދެންނެވި ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިވެދާނެ ނ ރަްއކަލަކ ން ސަލާމަތްވ މަށް ޓަކައި

މިންަގނޑ  ސަލާމަތީ  ރައްކާތެރިކަން  ހ ންނަންޖެހޭ  ސަލާމަތާއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ދަތ ރ ކ ރާ  ހިފެހެއްޓ މަށާއި،  ތައް 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ    170ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ިއ،ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަކަށަވަރ 

 ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މޭޒ ން ރަނަގބީލ .    އިދާރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ؛ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މައްސަލަ  170

 މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 39    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 05    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 33    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    38     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  20      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސް       : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  އަދަދ . 39؛ ތިއްބެވި  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 5؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  . 33؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ފާހެއްނ ިވ. . 20؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 38؛ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  މ ޙައްމަދ  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން  ،ތިދާއީ ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންބ އި  -7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ   

ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ތ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ  އިޖ ރާއީ)ޖިނާ  2016/12ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ޝިފާޢ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

ވަނަ    7ވަނަ ދައ ރ ެގ    2ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭއްވ ނ  2022މޭ    30ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްާވފައިވާނީ  

 ލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖި

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިހަވަންދޫ

ނޫންތޯ ނިމ ނީމަ  އިއަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދައްކަވަޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވާހަކަދެއްކޭނީ ރަީއސް...(  ހ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަ.  އަޅ ަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  ( ހ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަ  ައޅ ަގނޑަށް 

އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި   (ހ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފައަޅ ަގނޑަށް...؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް.    ެގނައ މަށް ޓަކައިތ ެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ  އިޖ ރާއީދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖިނާ،  ހ ށަހަޅާ ބިލަކީ

ތެރޭަގިއ  މި ބިލ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މ ަގއި މ ހިންމ  ިގނަ ސަބަބ ތަކެއް އެބަ ހ ރި. އޭެގ

ެއއްބަސްވ ންެވވޭ ހާލަތްތަކ ަގއި އެކަން ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ   ެގކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވާ ފަރާތްތަކ ން އިޢ ތިރާފ   ،ޚާއްޞަކޮށް

ގ ޅޭ    ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކ ރ މާ  ،އަދި އޭެގ އިތ ރ ން  ،އާއި ތައް އިތ ރަށް ތަފ ސީލ ކޮށްދިނ މ ެގ ބޭނ މ ަގއިޖ ރާ

އެ ހިމެނޭ.  ވެސް  ކަނޑައެޅ ން  ާގނޫނ ަގއި  އ ސޫލ ތަކެއް  ޖިނާތަފ ސީލީ  ވެސް  އެކިއެކި  އީނޫން  ނިޒާމ ެގ  ޢަދ ލ ެގ   



2220 ޖޫން  20              ޖަލްސާ                             ވަނަ  61ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

7 

 

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މ ހިންމ    ،އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައިހަކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް  ޒ އިޖ ރާތ ތައް ހިންގ މ ަގއި ާގނޫނ  ތަންފީ

 ންތެރޭއެކ  ހ ށަހަޅާފައިވާކަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. އޭެގ  އިޞްލާޙ ތަކެއް މި ބިލާ

އެބަ އޮތް. ެގނައ މަށް    ެގނެއްސަެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލ   އަށްވަނަ މާއްދާ  68 އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނ ެގ  އީމިހާރ  ޖިނާ

އަރިމަތި ސ ރ ޚީ ެއޮގތަށް  ؛ބަންދ ން ދޫކ ރާއިރ ަގއި އެ މީހާ ފ ރ ން މަނާކ ރ ން އެއީ  ،ހ ށަހަޅާފައި އެބަ އޮތް. އެޮގތ ން

އިތ ރ ން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ  ތަފ ސީލ ކޮށްދީފައި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ޭއގެ   ބަދަލ ކޮށް، ފ ރ ން މަނާކ ރ ން

ވެސް  ތަފ ސީލ ކޮށް    ،ހާލަތްތަކ ަގއި  އެްއޗެއްކަން  ކޮން  ެއއީ  ކ ށަކަށް ާގނޫނ ަގއި  ޕާސްޕޯޓަކީ  މީހާ  އެ  ބަޔާންކޮށްދީ، 

ދިޔ ން އި ފ ރ ން މަނާކޮށް، އަދި އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް  އަރަިއަގންނަކަން ނޫނީ ކ ށެްއެގ މާޙައ ލ ން ހިފެހެއްޓޭއިރ ަގ

މަނާކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ.  

ރައީސް  ިއޞްލާޙާއީ ޖިނާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ެގނެވޭ  މި  އިޖ ރާތަށް  ފަރާތ   ،އެކ ަގއި     ހ ރި    ންސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅާފައި 

ރެވިފައި ހ ރިކަން ކ ރ މ ަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ފ ށ އަރާ ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ޒ ެއކ ަގއި މި ވަގ ތ  ާގނޫނ  ތަންފީ  އިޞްލާޙ ތަކާ

ކ ރ މ ަގިއ މާނަކ ރ މ ަގއި އެކިއެކި މަްއސަލަ ދިމާވާ މާއްދާތައް ވަރަށް ޒ  ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވޭ. ާގނޫނ  ތަންފީ

ާގނޫނަށްރަނަގޅަށް   މި  ފަހަރ   މި  އޮތްއިރ   އިޞްލާޙ   ތަފ ސީލ ކޮށް  އޮތްކަން   ،ހ ށަހަޅާފައި  ހ ށަހަޅާފައި  ިއޞްލާޙ  

ެގ ބޮޑ  އިޞްލާޙެއް  ،މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ މ ހިންމ  ،ހަަގކޮށްލަން. ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިހެންއަޅ ަގނޑ  ފާ

 ކ ށަށް ިއޢ ތިރާފ ވާ ފަރާތްތަކ ެގ ެއއްބަސްވ ން ހެދ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮތީ  ޮގތ ަގއި

  އަދި މީހަކ  ފ ރ ން މަނާކ ރ ން ނޫނީ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ ހާލަތްތަކ ަގއި   ،ސީލ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް އޮތ މާއިޮގތ ެގ ތަފ 

އޮ  ކަންކަން ތަގ ސީލ ކޮށްފައި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ޮގތް  މީހަކަށް   ،މާއިތ ވާނެ  ހަްއޔަރ ކ ރެވޭ  ބަންދ ަގއި  ކ ށ ެގ  އަދި 

ވަރަށް  ޢ ދަ ވެސް  މ އްދަތ   އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  ޓަކައި  ވަތަފ ވާކ ރ މަށް  ބިލ ަގއި  ސީލ ކޮށް،  މި  ރަނަގޅަށް  ރަށް 

 ަގއި މެދ ، ބިލ   ބިލާ  ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮތްކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ކަމާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީން ބިލ  ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ 

ަގނޑ  ވެސް  ޅ  ދިޔ ން އައިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ޮގތެއް ނިމިެގންމި  މެދ     ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކާ

 އެދ މަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދޭއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ   ށް.ފ ރ ޞަތަ  އްވ މ ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވާލަނީ މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރެ

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ
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މިހާރ    ،ދިޔައީވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން  ޅ ަގނޑ  ހިތައްއަރަނީ ދެން ދެންމެދެން އައާދެ!  .  މްއައްސަލާމްޢަލަިއކ 

ދެންމެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދާއިރ ަގއި  ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްކ ރިއަށްދާ ޕްރޮްގރާމ މި  ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ާގނޫނަށް އަދި  

އްލި މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ ވާހަކަ. އައިލެންޑް  ައއިލެންޑް އޭިވއޭޝަނާ ބެހޭ ޮގތ ން ކ   ،އަޑ އިިވެގން މި ދިޔައީ

ދަްއކާލަން. ދެން މިހާރ  ރައްޔިތ ން ކ ޑަކޮށް ކޮންފިއ ޒްވެފައި  އޭިވއޭޝަން ބަނގ ރޫޓ ވަމ ންދާ ވާހަކައިެގ މައްޗަށް ވާހަކަ

ތެރެއިން އެްއޗެްއ މި ދަންނަވާލަނީ.  މި ވާހަކައިެގ  ައޅ ަގނޑ     ،ތެރެއިން   ތިބޭނީ. މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިެގން އ ޅޭ މަްއސަލަިއެގ

ކ ރާކަށް މައްސަލަެއއް ނެތޭ.  އޮޕަރޭޓ  ޓްލެންޑް އޭިވއޭޝަންެގ ފްލީން ދަތ ރ ކ ރެވޭނެ، އައިލެންޑް ޭއވިޭއޝަނ އެއީ ައއި

އެހެންނަމަވެސް ދާނީ.  އޮޕަރޭޓްވަމ ންނޭ  މި    ،ކޮމަރޝަލް ސައިޑ ން  ރާއްޖޭަގއި  ފަދަ  އޭިވއޭޝަން   ވަގ ތ އައިލެންޑް 

ޖެހޭ ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތެއް ކ ރަން. މިހާރ  ދ ނިޔޭެގ   ށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބައެޮގތަށް ބްލީޑްވާ ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކަކަ

. ރަްއޔިތ ން ވަރަށް  ންކްރަޕްޓްވާނޭައޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނަނީ ޤައ މ  ބޭ  ،ހާލަތަށް ބަލާއިރ ަގއި   ބަނަވަމ ންދާ އިޤ ތިޞާދީމި  

ތިބެނީ. ދެން އަ މި  ބިރ ވެރިކަމެްއެގ ން އެ ވާހަކަ  އިލެންޑް އޭިވއޭޝަނ ބިރ ން  ބޮޑ   ަވރަށް  ެއއީ އަނެްއކާ  ދެއްކ ން 

މި ރާއްޖޭަގިއ އެބަ ހ އްޓޭ އެއް ބިލިއަން    ،ހިނާގށޭ   ،. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީތެރެއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދާނޭ

. އެީއ ރާއްޖޭަގިއ ހިއްކާފަިއ  ރޝަލީ އޮޕަރޭޓްކ ރެވޭނޭވަގ ތަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމަ  ވަގ ތ ންއަކަފޫޓ ެގ ބިން. މި  

މި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ދ ނިޔެ ބަނަ   ! ކަމަށް ބަލާށޭތް. އެީއ ލާރި ލިބޭނެ ަވސީލަޓ ފޫހ ރި ބިންތަކޭ. ެއއް ބިލިއަން އަކަ

ރ ޞަތެއް، ެގރެންޓީއެްއ  ހާލަތަކަށް ޮގްއސި ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތ ންނަށް މިހާރ ން މިހާރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ ފ 

ރައްޔިތ ންނަށް ވަގ ތ ން  މ ޅި ރާއްޖޭެގ އެންމެހައި  ބިން    ެގއެބަ ދޭންޖެހޭ. ބިމޭ ދޭންވީ ރައްޔިތ ންނަށް. ދެހާސް ައކަފޫޓ  

އެންމެ  ތެއްަގއި  ލަފަީގރ ވެއްޖެ ހާ  ،ތަކީޮގ  . އެއީ ވާރ ފިޔާެއއް ވެސް ނަާގކަށް ނ ޖެހޭނޭބައި  ލާށޭ. ދައ ލަތަށްއިވަގ ތަށް ބަހަ

ފ ޅ ންނަށް  އެ ފެންވަރަށް ޤައ މ  ފަީގރ ެވދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތެރެއިން ބައެއް ބޭ ؛ފ ރަތަމަ ވެސް ދަނޑ ޮގވާން

ހ ރި ޤައ މ ަގއި  ފިޔަވަޅ ތަކަކިލަހާ  ވިސްނޭއިރ ަގއި  އަޅންޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  އަރައިަގތ މަށް  ކޮބައިތޯ    ތ ން 

ބ ނާ އެބަ  ރަސަރ ކާރ ން  އަދާއީސ ލްޖ މްހޫރިންޖެހޭ.  ކަމަކަށް.   އްޔާ  ބަނގ ރޫޓ ވެދާނެ  ޤައ މ   ވިދާޅެއްނ ވޭ  ހަމައަށް 

މިހާރ  މިދާ މައްސަލައިެގ ތެރެއިން. ދ ނިޔެ ބަނަވަމ ން   އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،   ޖެހ ނީަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވާންޅ އަ

ހެން ފަށައިފި. އެކަން އޮންނާނީ އެހެން. ހޮލިޑޭއަށް  ން ފަހަތަށް ޖެކ ރަން ތިބި މީހ އިންެވސްޓ   ަގއިރާއްޖޭ  ،އަންނައިރ 

އަސާސީ ހ ރިހާ ކަމެއް ނިމިެގން ހޮލިޑޭއަށް   ،ރޫރީ ބޭނ ންތައްޒަ ޖެހޭނެ. ޭގަގއި    އަންނަ މީހ ން ހޮލިޑޭއަށް އައ ން ފަހަތަށް

ިއެގ ތެރެއިން މި  މައްސަލަ ؛މެންެގ ނާޒ ކ  ޤައ މ  މި އޮތީ އެ މަަގށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މީހ ން ދާނީ. އަޅ ަގނޑ 

މަސްވެރިކަންވާހަކަ ރާއްޖޭެގ  ެއއްޗެހި  ،ދަްއކަނީ.  ހ ރި  ޚަޒާނާަގއި  ހ ރި  މި  ޅ އަ  ،ކަނޑ ތަކ ަގއި  ނޭނެގ  ަގނޑަކަށް 

  ފަރ ބަދަެއއް. ވޯލްކޭނިކް ޤައ މެްއ މިއީ. އަޅ ގނޑ މެން ރަން ވެސް ނަަގންވީ   ކަމެއް ރަން  ރާއްޖޭަގއި ައޑީަގއި ނެތް

ދިރާސާކ  ކ ރިން  .ނޫންތޯ  ރަންވީނޫންތޯ.  ޖެހ މ ެގ  ބަނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަންޏާ  ؛މަސް  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ 
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ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް ވައްދަންޖެހޭނެތާ.   ޖަހައިެގން ނަގައިެގން ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކޮށްފައިތައް ދާސްއަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ މަ

ވެސް   ޮގތެއްެގ ވާހަކަ. ރައްޔިތ ންެގ ނާއ ންމީދ ވެ، މިހާރ   މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާށޭ ރައްޔިތ ންނަށް އެްއޗެއް ލިބޭނެ

ތިއްބާކޮރޯ ރައްޔިތ ން  ނާއ ންމީދ ަގއި  ނ ލާހިކ   ސަބަބ ން  ވައިރަސްެގ  އަ   ،ނާ  އަނެއްކާ  މި  ަގނޑ މެން  ޅ މިއަދ  

އަޅ ަގނޑ     ،ދަްއކަނީވާހަކަ ބޭނ މަށް ކަމަށް ވެސް.  ވެދާނެ ސިޔާސީ    ވެސް   އިމ ހަމަގަ ވަރަށް ނާއ ންމީދީ ވާހަކަެއއް. 

އަދި ވެރިކަން ލިބޭނެ މީހަކާ ެއއްޗެއް ދޭންެވެގން.    ،ންރަރަްއޔިތ ން ތަނަވަސްކ   ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް އަންނަން މި އ ޅެނީ

ށް  ވަރަ  ޤައ މ  ހަމަޖައްސަންވެެގން. ޤައ މ ަގއި ސްޓެބިލިޓީ  ، ދޭންެވެގންއިއް ހޯދަޗެ ވެސް މި އ ޅެނީ އެއްއެްއކޮށް ދާން  

ދަ  މ ހިންމ ވާނޭ އިޢ ލާން މި  މިއަދ   މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ޑަކ ރާން.  ނޑިވަޅ ަގިއ.  ޚަރަދ   ކޮށްފިއޭ 

އިޢ ލާން މެންދ ރ ފަހ   ޔަީގން  ހިސާބ އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް.  ވަސީލަތްތައް  ލިބެންހ ރި  ލާރި    އިެގން ޖަހަކ ރައްވާނެކަން 

 .اتهالم عليكم ورحمة هللا وبركوالس  ދަްއކަންވާނީ މިތާނަގއި.  ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . هللاޙްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އަިއއްޒަތްތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްޔތެރި ެމންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ  އިޞްލާޙ   ށް(އަ އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނ އީޖިނާ)  12/ 2016ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

  އި، ން ބަެއއް ކަންކަން ފާހަަގކޮށްލަތ ޮގ  ޅޭމި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް މި ބިލާ ގ 

އްސަލަތަކަށް މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ފަރ ވާެއއް ހޯދ މަށް ޓަކައި ދަންނަވަންޖެހޭ ބަެއއް  އަދި ބަެއއް ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ ހ ރި މަ

ހ ރ މާ ފ ރ ޞަތަ  ވާހަކަ  ރަީއސް  ށްއެކ   އިއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ  ؛އެދ ނީ.  އަޅ ަގނޑ   ބިލަކީ  މިހާރ  މި  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

ރ  ހާތެރޭަގިއ މިކެްއ ހ ށަހެޅިފައިާވ ބިލެއް. މީެގ އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނަށް މ ހިންމ  ިގނަ އިޞްލާޙ ތައީޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޖިނާ

 ެއއްބަސްވ މ ެގ މަްއޗަށް ރިާއޔަތްކޮށް ހެދޭ އެއްބަސްވ ން ހެދޭނެ ނޫނީ އެ މީހ ން އެއްބަސްވާ   ،ކ ށްވެރިންެގ ެއއްބަސްވ ން 

އެއާއެކ  ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް. އަދި ހަމަސީލ ތަކާއި އަދި މިކަމ ެގ އިޖ ރާތ ތައް ަވރަށް ރަނަގޅަށް  ފ އޭެގ ތަ  ،ޮގތާއި 

ހާލަތްތަކާއި ދޫކޮށްލެވޭ  މީހ ން  ތިބޭ  ފ ރ ން  ،ބަންދ ަގއި  މީހ ންެގ  ހާލަތްތަކާއި  ދޫކޮށްލާ  އެ ކަންކަމ ަގއި   ،މަނާކ ރެވޭ 

 މި ބިލ ަގިއ  ން ހިންަގންޖެހޭ އިޖ ރާތ ތައްނޫނީ ެއކަ  ،ދެވޭނެ ޮގތްައދި އެކަމ ަގއި ކ ރިއަށް  ،ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގތްތަކާއި

ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.   ރަީއސްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން  ވަ ؛އިއްޒަތްތެރި  މި  މީހ ން  ކަހަ  ގ ތ  ހެކިބަސްދޭ  ބަެއއް   ލަދިމާވާ 

ފައިވޭ.  ސްދޭ މީހ ން ހިމާހަތްކ ރ މ ެގ ވާހަކަ ވެސް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކ ރެވިބަހެކި  ،އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައިހަޮގންޖެހ ންތައް  

ކ މެއް ނ ކޮށް، ތަޙ ޤީޤ  މަރ ޙަލާަގިއ  ހ ަގއި ތިބޭ މީހ ން  ަގިއވާ ބަންދ ތ ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ެމއްެގ ޮގ  ވެސް  އަދި މިހާރ 



2220 ޖޫން  20              ޖަލްސާ                             ވަނަ  61ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

10 

 

ވާނ ާވަގއި ތިބޭ މީހ ން    ،އ ޅޭ ބަހ ރ ވައިން ކަމ ަގއި ާވނަމައަދި އާންމ  މީހ ން ބ ނެ   ،ނޫނީ ތަޙ ޤީޤަށް ބަންދ ކ ރެވިފައި

ަގނޑ   ޅ ދިޔ މަކީ އަ ެގންބިއްލެއް ލިހަތިބ މަށް ރަނަގޅ   ތިބެންޖެހޭ  ނ ލާކ މަކާ  ހ ވަރަށް ދިގ  މ އްދަތެއްަގއި ބަންދ ަގއި  

ޖެހެނީ  އެހެން މި ދަންނަވަން؛ ސް މިއަދ  ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ެއއީ  ރާ ޮގތ ަގއި  ކ ަގބޫލ 

ބަންދ ަގއި ހ ންނައިރ  ވެސް އެ މީހާއަށް   ފަސް އަހަރ ،ހަތަރ ރެވޭ މީހާ ތިންދ ކ މަތ ަގއި ބަންހ ބައެއް ހާލަތްތަކ ގައި ތ 

ހ ންެގ  ޝަރީޢަތް ނިމޭ ތަނެްއ ނާދޭ. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން އެ މީހ ންނަށް އަދި އެ މީ  ެގކ ރެވޭ ތަނެްއ ނޫނީ ެއ މީހާކ މެއް  ހ 

ކ ރެވޭއިރ ަގއި އެ މީހ ންެގ  ންކ ހ މީހ ން  އ ނދަޫގ ކަންތައްތަކާ ދިމާވޭ. އަދި މިފަދަ ބައެއް  އިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތި ޢާ

ެގ މ އްދަތަށްވ ރެ މާ ިގނަ ދ ވަހ  ބަންދ ަގއި ތިބެންޖެހޭ ތަން ވެސް އައިސް އޮންނަކަން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. މިއީ ކ މ ހ 

މި ެގނެވޭ    އަދި  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ކ ރެވެމ ންދާ މަސަްއކަތ ެގ ތެރެއިންިއ  ކ ރާ ޮގތ ގަ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމ ފައި ފާހަަގކ ރެވޭ. ވާނ ާވަގިއ    ތެރޭގައިެގ  އިޞްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލ ތަކ 

ހ ންެގ  އެ މީްއޔާ  ނޫނީ ވެއްޖެ  ިއ،އެންެމ އަވަހަކަށް ޮގތެއް ނިންމަ  ބަންދ ެގ މ އްދަތާމެދ  ވީ  އެ މީހ ންެގ  ،ތިބޭ މީހ ން

ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ހިންމ  އަދި އެހާމެ ަގނޑ  ަގބޫލ  ޅ  އަެއއީ  ދިޔ ަމކީ  އްލ ވެެގންހަ، އެ ކަންކަން  އިންމަމައްސަލަތައް ނި

 ، އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާއިރ އީމިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޖިނާ ؛ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ަގއި އަދިެވސް އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ަގނޑ  ަގބޫލ ޅ  ހ ރިއިރ ަގއި އަބައެއް ކަހަލަ ޮގންޖެހ ންތައް  

އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ    ،އެޮގތ ން  ށްލަންޖެހޭ.ނ ވާކަން ވެސް ފާހަަގކޮފައިހިމެނިޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ ބައެއް ިއޞްލާޙ ތައް  

ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ  ހިންގ މ ަގިއ    އީކ ރެެވމ ންދާއިރ ަގއި މިހާރ  ޖިނާތްމަސައްކަކޮމިޓީަގއި    މަރ ޙަލާަގއި މި ބިލ  ބަލައިަގނެ

 ، މަކީ މ ހިންމ ޔ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދި ދިމާވެފައި ހ ރި ިގނަ ޮގންޖެހ ންތަކަށް ފަރ ވާ

ރައީސްކަކަމެއް  ބޭނ ންތެރި   ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ހެޔޮއަޅ ަގ ؛މ ަގއި  ކަންކަން  މަަގށް   ނޑ މެންެގ 

ނެ ޮގތަކަށް މި މަސައްކަތް  ބޭކަންތައްތަކަށް ފަރ ވާ ލި ިގނަ  ަގއި މި ދެންނެވި ފަދަ ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރި  ރ ބަދަލ ވަމ ންދާއި

މ ެގ ސަބަބ ން  ޒާނިހަމަވެ، އެ  ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ  އިތ ރަށް ފ ރި   އީ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޖިނާަގނޑ  ަގބޫލ ޅ  ދިޔ މަކީ ެއއީ އަކ ރެިވެގން

އެހެންވީމާ، ިމ    .ރައްޔިތ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ މާއި އ ފާވެރިކަން ލިބ މަށް މަގ ފަހިވެެގންދާނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި ވެސް ދެކެން

ނޫނީ ،  މި ދެންނެވި ކަހަލަ ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް  ،ކ ރެވެމ ންދާއިރ މަރ ޙަލާަގއި މަސައްކަތް   ެގބިލ  ބަލައިަގނެ، ކޮމިޓީ

އަދި އެކަން    ،މަކީވ ތަކަށް މަސަްއކަތް ކ ރެއް ޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ފަރ ާވއެއް ލިބޭނެ ޮގވެއްޖިއްޔާ ބޮ

 ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމ ަގިއ ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،މ ހިންމ އެއީ މަކީ ެގން ދިޔ ނިމި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ންޙަސަން ޒަރީރ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ އީޖިނާ )  2016/12ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޖ ރާތ ެގ  އިޞްލާޙ  (އަ  ެގނައ ން.  ށް 

ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ އި   ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމާއީޙަޤީޤަތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖިނާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން   ށް ިގނަ ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ތައް ެގންނަމ ން. ާގނޫނީދަނީ ވަރަ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި   19

ނ ޖެހޭނެ. އެ ކަންކަން ފިސާރި  ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މ ަގިއ ހަމަަގއި ވެސް މި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކ ން ފަހަތަކަށް

މި އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް  ރަނަގޅަށް  ކ ރަމ ން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ދަނީ  އަދިވެސް  ރައީސް،   

ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ަގއި އަދިވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހ ރިކަން. ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ،ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ

ފ ވެރި  އިންސާ،  ޢަދ ލ ވެރި  ، ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކޮށް އީރާއްޖޭެގ ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ ، ޖިނާ  ،ދަކީ އ ވީ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ވަ 

ތަކެއް ައވަހަށް ރައްޔިތ ންނާއި ހިސާބަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. އެ ކަމ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ އަލިމަެގއް ހ ކ ން

މައްސަލަތައް ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ނިމިެގން   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިއްޖެ. މިއަދ  ހަމަގައިމ  ވެސް ކ ރިައށްވ ރެ

ބަށް ހ ކ ންތައް ފޯރ ކޮށްދެވެމ ންދާކަމީ ައޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް ހ ރި  ރައްޔިތ ންނާ ހިސާ

 ބޮޑެތި އީހ ރި. އޭެގތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، ޚާއްޞަކޮށް ޖިނާ  ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެްއ އެބަ

އެތައް ވަގ ތެއް ފ ލ ހ ން   ،ކޮށްެގން   ސަލަތަކ ަގއި އެތައް ޚަރަދެއްަވކިން ޚާްއޞަކޮށް ޑްރަގ ެގ މައް  ، މައްސަލަތަކ ަގއި

ވެސް ހޭދަކޮށްެގން ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ އެތައް ަމއްސަލަެއއް ފ ލ ސް އޮފީހ ން ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ނިންމ މަށްފަހ ަގއި ދެން މި ފޮނ ވަނީ  

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސާބިތ ނ ވާ ފަހަރަށް  ޕީ.ޖީއަށް. ޕީ.ޖީން މި ފޮނ ވަނީ ކޯޓ ތަކަށް. ކޯޓ ތަކ ން އެ މައްސަލަ ިގނަ

 ދެ ފަހަރަކ  ވަމ ންދާ ކަމެއް   ،ފަހަރަކ   ކަމަށް ނިމިެގން މި ދަނީ ކ ދިކ ދި ސިލީ މިސްޓޭކ ތަކެއް ހެދިެގން. މިއީ އެއް

ޮގސް އެ ަމއްސަލަތަްއ  ނޫން. ހަމަ އެްއކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް މި ޖެހެނީ. އެްއ ކަހަލަ ކ ށްތަކެއް މި ކ ރަނީ. ކ ރެވިެގން 

އް އެބަ ެގއްލޭ. އެ މައްސަލަތައް ސާބިތ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެތައް ބަޔަކ   ތަ ގ އް ހަދާއިރ ަގއި އެތައް ބަެއއްެގ  ސާބިތ ނ ވެެގން

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތައް ވެސް ސަލާމަތްކ ރ ން.    ،ހެކިބަސް އެބަދޭ. މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ބޭނ މަކީ

ޙަޤީޤަތ ަގއި   ،ވެސް ިމއަދ  ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ޮގންޖެހ މަކީ  ށްލަ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތައެހެންނަމަވެސް، އެްއކަހަ

ކަނޑައެޅިެގން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންާގފައި ތިބި  ،  ޑ ރަގ ެގ މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކ ަގއި ހެކިބަސް ދިނ މަށްފަހ ގައި

އެބަ    މީހ ންނާ މީހާ ވެސް  ހެކިބަސްދޭ  ޖެހިލ ންވޭ  ބައެއް ދޭކޮޅަށް  މީހާ ސާބިތ ނ ެވ    ،ފަހަރ   ހެކިބަސްދޭ  މީހ ން  ެއ 

ބޮޑ    ވަރަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރާއްޖޭަގއި  މިއަދ   މިއީ  ފަސޭހަކަމ ން.  ދާލެއް  ނ ކ މެެގން  ދޮރާށިން  އަނެއް  ސަލާމަތްވެެގން 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރ މަށް ނިޒާމ  އިޞްލާޙ   ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ ، ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ؛ މައްސަލަެއއް. 

ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ާގނޫނީ ޮގތ ން    ޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ
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ކ ރިއަރާފައިވާ  ދ ނިޔޭެގ  ކ ރެވިއްޖެ.  މަސަްއކަތްތަކެްއ  ިގނަ  ވަރަށް  އަދި   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަހ ޒީބ ވަމ ންދާ 

ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރެިވއްޖެ.    ވާ  ޤައ މ ެގތަކ ެގ ާގނޫނ ތައް ބައްޓަންކ ރެވިފައި ތަހ ޒީބ ވެފަިއވާ

ކީްއވެެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ން މި ބޭނ ންވާ އިންސާފ ، ޢަދ ލ ވެރިކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ދެން ސ ވާލަކީ

އ ޅެނީ މި  ޮގސް ؟ނ ލިބިެގން  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ    ،ޖެހިލާއިރ ަގިއ  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ރާއްޖޭެގ  އަދިވެސް 

ސްކަމ ން މި ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކަން މިއަދ   ސާމި މައްސަލަިއެގ ޚައް  ،ނ ވިޔަސް އަޅ ަގނޑ  ބ ނަން އެހާ ބޭނ ން

ސަލަތައް އަދިވެސް ދަނީ އެންމެ ތެރޭަގއި ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވިެގންދާ ަމއް  ގެ އޮތީ ޖެހިފަ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާ  މި

ަވކި ކަހަލަ މަްއސަލަތަކެްއަގއި   ، ކަނޑައެޅިެގން ާގނޫނ ަގއި ވަކި ޮގތްތަކަކަށް ؛ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ރަނަގޅަކަށެއް

ށް އެ ކަންކަން ނ ކޮ  ،ހެއްކާއި އަދި އެ ކަމ ަގއި ބޭނ ންވާ ޑޮކިއ މަންޓްސްތައް ފ ރިހަމަކ ރަން ާގނޫނ ތައް ލާޒިމ ކ ރާއިރ 

ކޮށް ޕީ.ޖީއަށް ފޮނ ވަމ ން.  ކޮށް ޕީ.ޖީއަށް ފޮނ ވަމ ން، ރިޕީޓ ފަހ ަގއި އެ ަމްއސަލަތައް އެ ދަނީ ހަމަ ރިޕީޓ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް

ނޫން. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އަނެއް    ދެ ފަހަރ  ދިމާވާ ކަމެއް  ،ފަހަރަކ   މިއީ އެއް

ބަލައި ތަޙ ޤީޤ ކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓ ތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށްފައި އެ ަމްއސަލަ ކޯޓ ތަކަށް ފޮނ ާވއިރ ަގިއ   މައްސަލަ  ނ ކ ތާއަކީ، ޕީ.ޖީން

،  ންދިާމވެެގން މި އ ޅެނީ. ޤާޟީކީްއވެެގންބާއޭ ތަކ ރާރ ކޮށް އެްއކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް    ، އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް މި އަރަނީ

ހ ކ ންފަނޑިޔާރ  މިމަނިކ ފާނ   ހޯދާފައި މި  ާގނޫނާ  ،ނީ ވިދާޅ ވަ  ކ ރައްާވއިރ   ހެކި  މި މައްސަލަތަކ ަގިއ  ހިޚިލާފަށޭ  ރީ. 

  ، ވެދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރޮފެޝަނަލް  ފަހަރަކ  އެހެން  އިޖ ރާތ ތަކެއް ފ ރިހަމަެއއްނ ެވއޭ. މިއީ އަރަތެއް. ެއއް

ޚާއްޞަކޮށް ފ ލ ހ ންެގ ތަކ ަގއި އެ ތިބީ.  ދިވެރާއްޖޭެގ އިދާރާ  އޮތް  ތިބި މީހ ން  މޮޅެތި ތަޖ ރިބާ  ،ކިޔަިއަވއިެގން ތިބި

ކ ރ މ ެގ ނިޒާމ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މޮނިޓަރިން ؟މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ދިމާވަނީއިދާރާަގއި ވެސް. ކީްއވެެގންތޯ  

އެނޭގ އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެތ ން.  ޤައ މ ަގއި  ބައެްއކަން    ،މި  ެއ  ކޮންކޮން  ތަކ ރާރ ކޮށް  ކ ރަނީ.  މި  ތަޙ ޤީޤ  

ތަޙ ޤީޤީ    ޚާއްޞަކޮށް ޑ ރަގ ެގ ބޮޑެތި މަްއސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ގައި ؛ބޮޑެތި މައްސަލަތައް  ،މައްސަލަތައް އެޮގތަށް 

ހ ންނާ ދޭތެރޭ ެއބަ ޖެހޭ އެ މީ  ،ނަމަ  ކަމަށް ވަނީ  މަރ ޙަލާަގއި ހެދިފައި ހ ންނަ ިމސްޓޭކ ތަކ ން އެ މައްސަލަތައް ފެއިލްވާ

ދައ ލަތ ން އެތަްއ ބޮޑެތި    ނ ކ ރެޭވނެ.  އްލެއްހަފިޔަވަޅ އެޅެން. އެނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަްއސަލަތަކެއް  

ހ ރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް    ޚަރަދ ތަކެއް އެބަ ކ ރޭ. އެތައް ވަގ ތެއް އެބަ ހޭދަކ ރޭ. އެތައް ބައެްއެގ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން

  ، ޔަސް ތ ެގ ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި ިއޞްލާޙ ތައް ކިތަންމެ ބައިވަރެއް ެގނެ އިޖ ރާ އީ ޖިނާ ؛ކ ދިމިއީ. ކ ދި

މަރ ޙަލާަގއި    ެގދަނީ ތަޙ ޤީޤ   އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި ބ ނިހެން ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އެ މައްސަލަތައް ފޭދިެގން މި

ޚިލާފ ވީ ާގނޫނާ  ހެކިތައް  ހ ންނަ  އިޖ މަހޯދާފައި  ފ ރިހަމަނ ވ ރާ.  ފ ރިހަމަނ ވެެގން  ން.  މ ތ ތައް  ކަންތައްތައް  ކ ދިކ ދި 

ެގއްލ ންތަްއ މި ހަމަ ިމ    ،ދ ވަހ ށްައޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން ދާދި އިހަކަ؛ ވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ދައ ލަތަށް ބޮޑެތި 

ެއއް ބޭފ ޅާެގ މައްސަލަ ެވސް ދިން    ފަހ ެގ ތާރީޚ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  ެއންމެ ބޮޑ  ެގއްލ މެއް   ރާއްޖޭެގ
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ޗެކެއް އެކައ ންޓަށް ޖަމާވ ން. ކ ރެވ ނީ    ،ދިޔައީ މިކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެ މައްސަލަިއެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ޕްރިންސިޕަލަކީ

ފަިއ  ބެކ ރައްވާތި! ނިމިެގން ދިޔައިރ  ދިޔައީ ބަތްކައްކާ ކ ޅޭ ކ ދިން ކ ޅެން ތިފ މަނީ ލޯންޑްރިންެގ ދައ ވަތ . ދަޢ ވާ. މާ

ހިސާބަށް ދިޔައިރ    އަނެއް ނާޓާ ވެލިައޅާ އ ސޫލ ން އެ މައްސަލަިއެގ ފަހ ެގ މަރ ޙަލާަގއި ސާބިތ ނ ެވެގން. އެ  އިއެއް ނާޓާ

އެކައ ންޓް ނަންބަރާ    ،ަގއި އެ ޗެކ އިލެއް ޮގތ ަގއި ދަޢ ވާކ ރި މައްސަލަ ޕަމި އެނގ ނީ އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޕްރިންސި

ފ ރަތަމަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   ؟ނޫންތޯ  އަރަތެއްދިމާނ ވާކަން. މިއީ ދެން  

ބަލައި  މައްސަލަ  ެއ  ޕްރިންސިޕަލް ޖެހެަގންނަން  ވެސް  ޮގތ ަގއި  އެއް  މަިއަގނޑ   ހ ށަހަޅާ  އެ  މައްސަލަ  އެ  ެއ   ،ނީ 

އެ ޖަމާކ ރި ެއކައ ންޓ ެގ   ،މާކ ރިއޭ ބ ނ މަށްފަހ ގައިމިވެނި އެކައ ންޓަށް ޖަ ޑޮކިއ މެންޓޭޝަންތައް ފ ރިހަމަވ މ ން. ޗެކެއް

ނ ޖެހޭ. މިދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ. ދިމާނ ވަންޏާ އެ މައްސަލައެއް ބަލަިއަގންނާކަށް ޗެކް އެ ނަންބަރ  ދިމާވާން އެބަ

 ކޯޓ ން ބެލީ. ދެން އިން ރައީސް، އެ ވާހަކަ. ފ ލ ހ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރީ އެ ަމއްސަލަ. ޕީ.ޖީން ބެލީ. ދަށ  ކޯޓ ން ބެލީ. ދެން

މި  ން،ކޯޓ  މިއީ  ދިމާނ ވާކަން.  ނަންބަރ   ޗެކް  އެނގ ނީ  މި  ކޯޓަށް  ފަހ   އެހެންވީމާ،   އެންމެ  ވާހަކަައކީ.  ދައްކާ 

ހ ރި. ިއއްޒަތްތެރި    ެގނައ މަށްފަހ ަގއި އަދި ކ ރަންޖެހޭ ބައިވަރ  ކަންތަްއތައް އެބައަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތަކަށް ިއޞްލާޙ 

ޖެހޭ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދާރާތައް އެބަ   ، ަގނޑ  މި ނިންމާލަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީއަޅ   ؛ރައީސް

ވިޔަސް  ފ ލިހަކަށް  ވިޔަސް،  ފަނޑިޔާރަކަށް  ކ ށްކ ރާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ބޭފ ޅަކަށް   ،އިޞްލާޙ ކ ރަން.  އޮފީހ ެގ  ޕީ.ޖީ  ައދި 

ނަމަ އެބަ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ެއޅެން. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެބަ    ރާރ ވާއެ ކ ށްތައް ތަކ   ،ވިޔަސް އެކަން ކ ރާނަމަ އެބަ ޖެހޭ

މައްސަލަތައް   މި  ނަމަވެސް  ލަިއެގން  ތަނަކަށް  އެ  ބަޔަކ   ައއ   އެކަހެރިކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  ހަ ޖެހޭ  އެނޫން  އްލ ކ ރަން. 

ޅ  ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރެވޭނެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ އެންމެ ރަނަގ  ،އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  އިޖ ރާއީޖިނާޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި    އިޞްލާޙާކީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ސަރ ކާރ ން  ާގނޫނަށް  ތ ެގ 

. މިފަދަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަށް އިްއޒަތްތެރި  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  ރައީސް، ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ިއޞްލާޙެއް

ޭއަގއި ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް، ހީލަތްތެރި ރޭވ ންތަކެއް    ،އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވ ން މި ފާޅ ކ ރަނީ  ރައީސް

ޑާންސްކ ރަމ ން    ،މެފ   ތަކ ެގ ލަވަ ކިޔ މަށް ޓަކައި ބެރާއި ދ ންމާރިގ އް ހައިންސާނީ  ހިމަނާފައިވާތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  
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ދަނީ މިފަދަ   ހަނިކ ރަމ ންދާ މަންޒަރ ތައް ފެންނަމ ން މި  ،ތައް ނިގ ޅައިަގނެގ އްހަިއންސާނީ    އައިސް ވެރިކަމާ ހަވާލ ވީމާ

މި ކަންކަމާ ބީރައްޓެހި، ބީރައްޓެހި   ،ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް  ،ރޫލް އޮފް ލޯ ؛ބިލ ތަކ ެގ ބޭނ ންހިފައިެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ތަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،    އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިފަދަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކ ން ޖާަގހޯދަމ ންދާ ާގތާރ  ވެރިކަމެއް  ޚްދ މ ޚ 

މި ބިލ ގައި  ދަނީ.  ފެންނަމ ން  މި  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ރައްޔިތ ންނަށް  ކަންތައްތައް  ހ   ދިވެހި  ރި 

ޕޮލިސް ސްޓޭޓެއް ހެދ މަށް   ؛ެގންދާނަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ސާފ ކޮށްދެމ ން

ެގންނަ ިއޞްލާޙ ތަކަކީ ރައްޔިތ ންނަށް   ،ޓަކައި ނޫނީ މި ހީލަތްތެރި ރޭވ ން ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ސިލްސިލާކޮށް މި 

އިްއޒަތްތެރި  ޚްދ މ ޚ   ތިމާމެންެގ  އި، އޮޅ ވާލަ  މަސައްކަތް.  ކ ރަމ ންދާ  ޓަކަިއ  ދެމިއޮތ މަށް  އަބަދަށް  ތާ  ވެރިކަން  ތާރ  

ވަނަ މާއްދާެގ   75ހ ރި ބައެއް ާމއްދާތައް. ިމ ާގނޫނ ެގ    ީމެގތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން ކަންބޮޑ ވ ން ؛ރައީސް

ލީމަ މި  އިބަލަ  ށްަވނަ މާއްދާއަ  94ްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ވަނަ ނަންބަރާއި އި  4ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ    75)ހ( އާއި  

ވަނަ މާއްދާއަށް   149 ،ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފ ވެެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ފާފަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ކަމަށް    ބޭނެވަރެއްެގ ހިމާޔަތެއް ލި   ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެްއ ހ ށަހަޅާފަ. އެއީ ހެކިބަސްދޭ މީހ ންނަށް ކޮންމެވެސްއޮތް  އެބަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(އަށް ކ ރީަގއި މި އޮންނަ   75މިދެންނެވި    ،. އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގ ކ ރިންމީދ ކ ރަންންއަޅ ަގނޑ  އ 

އެހެންނަމަވެސް، ކިހިނެއްތޯ ިމ  .ނަމަ"  ެއކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފަިއވާ"ނަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި އޮންނަނީ،    ޮގތ ން

ަވރަށް ދަށ  މިންަގނޑަކަށް މި    ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ޮގތ ން ބަލާ  ާގނޫނީ  ،މި ހައްދަވާ ޮގތަކީ ؟ބޭފ ޅ ން މި ހައްދަވަނީ

އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ބ ނެ ނިންމާލަނީ. ބޭނ ންހާ ޮގތަކަށް ާގނޫނާ ކ ޅެލ މަށް    ، ޮގތަކީ  މިނެކިރާލަނީ. މި ހަދާ

؛ ، ޭއެގ ައގ ަވއްޓާލަނީ. މިފަދަ ނޭއްާގނީ ޢަމަލ ތައްމާނަކ ރ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޓަކައި ާގނޫނީ އޮނިަގނޑ  މާނަކ ރާ

ވަނަ މާއްދާެގ   75ެގންދަނީ. ދެން މި އަންނަނީ    ހޯދަމ ން މި  މިފަދަ ބޮޑެތި ބިލ ތަކ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޖާަގ

  ކ ށެއް  ،ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި   ،ލާިއރ  މި އަންނަނީއިވަނަ ނަންބަރަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަލަ   4)ނ(ެގ  

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް މި ހަދަނީ. ކިހިނެއްތޯ މި ހަދަނީ، އިއްޒަތްތެރި   ކ ރާ މީހެއްެގ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި

ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް   ؛ހ ށަހަޅަން މި ޖެހެނީ  ،ނަމަ  މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން ؛މި ހ ށަހަޅަންޖެހެނީ ؟ރައީސް

ސަބަބ ތަކެއް ނޫނީ ހެކިތަކެއްެގ މައްޗަށް    ،ރަނަގޅ   ަގއި މި އޮންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޭއެގ ކ ރިންސަބަބެއްެގ ޮގތ  

،  ތަނ ަގއި އެންމެ ވަރ ަގދައަށް ދައްކަމ ން އަންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް މި ؛ބިނާކޮށް. މިހާރ  ހަމަ ބޭނ ން ޮގތަކަށް

ދިެވހިރާއްޖޭެގ   ޓަކައި  ބޭނ މަށް  އަދި ސިޔާސީ  ހިފެހެއްޓ މާއި  ޕާސްޕޯޓ   ބޭބޭފ ޅ ންެގ  އިދާރާިއން ސިޔާސީ  ފ ލ ހ ންެގ 

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. އެހެންވީމާ، އިތ ރަށް ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާ   އޭއެހެނިހެން ކަންކަން އެބަ ކ ރެ

ޓަކައި އިދާ،  ތަޣައްޔަރ ކ ރ މަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ތަޣައްޔަރ ކ ރ މަށް  ިއތ ރަށް  މި ރާ  އިތ ރަށް  ވާހަކަ  ދެއްކި  އޭރ   ޓަކައި 

ކ ރިން ވާހަކަދެއްކީ ެއ   ؟ވާހަކަދެްއކީއެކަން ކ ރަން ައއި މީހ ން. ކ ރިން ކިހިނެއްތޯ    އްޔޭ ތިމާމެންނަކި  ،ސާފ ކޮށްދެނީ



2220 ޖޫން  20              ޖަލްސާ                             ވަނަ  61ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

15 

 

ވާހަކަ.   ނ ޖެހޭނެ އެ ތަންތަނަށް ދޭކަށް  ޒ ނ ފޫ  ،އާރާއި  ،ކަންކަން އެއީ ހ އްޓާލަންޖެހޭ ކަންކަމ ެގ ވާހަކަ. އެފަދަ ބާރާއި

 މިކަން ކ ރާތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ަވނީ. ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރަން  އި،ނައްތާލަމިއަދ  އެ ހ ރިހާ ވާހަކައެއް ހަނދާން

 ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރީމާ އެ ކަންކަން އިޞްލާޙ ނ ކޮށް ޭއެގ މައްޗަށް އިތ ރަށް، އިތ ރަށް ކ ނިވާ  ވެރިކަން ލިބ ނީމާ ،ބ ނެ

މި ރައީސް،  ޖެހެނީ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ދައްކަން  މިޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެން.    ،ާވހަކަތައް  ޖެހެނީ  މި  ތަކ ރާރ ކ ރަން 

  ރަްއޔިތ ންނަށް ހެޔޮއެދޭ ،މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ން މި ކަންކަން އިޞްލާޙ ކޮށް 65ކިހާ ފަސޭހަތޯ ލިބ ނ   ،ނަމަންއެހެންނޫ

ަގއި ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް  ވަނަ ާމއްދާ 94 ؛ނަމަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޮގތަށް ވެރިކަން ބައްޓަންކ ރި

ރަނަގޅ މެވާނ ވާ  ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި  ވާހަކަ.  ެގންނެވި  ބަދަލ ތަކެއް  ރަނގަޅ   މީހ ންނަށް  ތިބޭ  އެމް.ޑީ.ޕީން    .ޖަހާފައި 

 ؟. ކީއްކ ރަންތޯދައްކަމ ން އައީ  ޖަލ ތަކ ަގއި ިއތ ރ  ޮގޅިތައް ހަދާނެ ވާހަކަ  ،ތަކ ރާރ ކޮށް ޖަލ ތައް އޭސީކ ރާނެ ވާހަކައާއި 

 މިއަދ  ެވސް އެ ފަރާތްތަކަށް މ ސާރަދޭ  އި،ބޮޑެތި ކޮމިޝަން ހަދަ؟ ވީތޯޒ މިއަދ  އެ ކަންކަން ތަންފީ ؟ކޮބައިތޯ ބޭނ މަކީ

ައޅ ަގނޑ މެން   ،ބޮޑ ވެ   ކަމަށް އެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކ ން މަޢ ލޫމާތ  އެބަ ދޭ. އެކަމަކ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ 

ދަނީ ހައްދ ންނެއްޓިެގންނޭ. ޤައ މީ އެއަރލައިން ފ ނޑެނީއޭ،    ބޮޑ ވެ ކަންކަން ނ ބެލެހެއްޓި މި  ރަދ މި ދަންނަވަނީ ޚަ

މި   މި ވާހަކަތައް  ތިބީ.  އެ  ބިރ ން  އަރަން  ެއއަރލައިނަށް މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެއަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ެގނޫން. ރާއްޖޭެގ ނޫސްވެރިން އެ ކަންކަމ     ދައްކާ ވާހަކަެއއްެގނެސްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޫސްވެރިން. މިއީ އިތ ރ  ބަޔަކ 

ހާމަކޮށްދެނީ. ޤައ މީ   ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް އެ  ކޮންމެ ޤައ މެްއަގއި ވެސް   ؛ެއއަރލައިންޙަޤީޤަތް އޮޅ ންފިލ ަވއިެގން 

ށްދެއްިވ. ފައިދާަގިއ  ކޮއިމ ާގ  ފަދަ ެއއަރލައިނެްއ ރައީސް ޔާމީން މި ޤައ މ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެން ފަޚ ރ ވެރިވާ  ،އެއަރލައިނަށް

ދަނީ.    ެގ ފ ރޮޅ ފަޅައިެގން މިއެއަރލައިން ؟ވީ  އެއަރލައިން އޮޕަރޭޓްކ ރީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ކިހިނެއްތޯ މި  އެ

 އޮޕަރޭޝަނަށް ނ ެގނެިވެގން އެތައް ހާލެްއަގއި އ ޅޭ މަންޒަރ  ފެނ ނީމާ   އްއެއަރލައިންެގ އޭ.ސީއެއް ނ ހ ރޭ. ފ ލައިޓެ

ޤައ މެްއެގ ހާލަތ  ދ ލ ން ބަޔާންކ ރާކަށް   އީހިތަށް އ ނދަޫގވޭ. ހިތްދަތިވޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ޖަހާފައި ތިބި އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވ ޮގތަށް ވާނ ވާ ؛ފަސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫނޭ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ާގނޫނަށް މިހާރ  ކަނޑައަޅަފައިާވ    ،ބެހޭ ފަރާތ ެގ އިހ މާލ ން މެނ ވީ   ތްތެރި ރައީސް، ކަމާމީހ ންނަށް މި އަންނަނީ، އިްއޒަ 

ދަޢ ވާކ ރަމ ންދާއިރ  ތެރޭަގއި  ަގބޫލެއް  ،މ އްދަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތަކަށް  ައކ ރ ތަކަށް    އެނޫން  އެކި  ނ ކ ރަން 

އިތ ރ ވާ  އަނެއްކާެވސް  ،ބަދަލ ެގނެސްެގން މި  ވާނ ވާ  ާގނޫ  ޮގތަށް  މި  މި ސައްނަށް އިޞްލާޙ ެގނެއޮތީ  އެހެންވީމާ،   .

ދަނީ.  މަތީންނޭ މިފަދަ ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ެގންނަމ ން މި  ވަރަށް ހީލަތްތެރި ވަރަށް ނ ބައި ރޭވ ންތަކ ެގ ،ދަންނަވަނީ

ތްކ ރ މަށް ޓަކައި ހެކިބަސްދޭ މީހ ން ހިމާޔައަޅ ަގނޑ  ވާހަކަކ ރ ކޮށްލާނަން. ކ ރިން ފާހަަގކ ރިހެން   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ންއްލެްއެގނެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ހަވަރެްއެގ  ވަނަ މާއްދާއަށް ކޮންމެެވސް 149

ރަްއޔިތ ން   ،ކ ރެވޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފ ދ ންތެރި ވެރިކަމެއްަގއި. ރަނަގޅ  ސިސްޓަމަކަށްޒ ބޮޑެތި ާގނޫނ ތައް ތަންފީ
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ތަންފީބަރޯސާވާވަރ  ާގނޫނ ތަކެއް  މިފަދަ  ދައ ލަތެއްަގިއ  މިފަދަ  ސިސްޓަމަކަށް  ދެއްިވ  ޒ    ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެިވެގންދާނީ. 

 ފ ރ ޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

  ބަލައިލާއިރ ަގއި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް    ށްާގނޫނަބެހޭ    އިޖ ރާތާ  އީއާދެ! ޖިނާ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މި ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ    ،ފ ރަތަމަ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ކަންބޮޑ ވ ންތައް ައޅ ަގނޑ ެގ  ވެސް    އިޞްލާޙ ތަކ ަގއި  މ ހަމަަގއިމ   އެންެމ  މީެގ  ކަމެއްއެބަހ ރި.  ޮގތ ަގިއ    ެގހިންމ  

ތާ  ،ފާހަަގކޮށްލަން މި ޖެހެނީ   ވެއްޖެ ހިނދެއްގައިކަށް އެ މީހަކ  ބޭނ ންޕާސްޕޯޓ  ހެދ މަކީ ނ ވަތަ އެ މީހަކ  ބޭނ ން 

ކ ރ މަށް ޓަކައި  ކަށަވަރ   ގ އްހަ ްއ. އެހެންވީމާ، އެ އަސާސީ  ެގއް ހަކ ރ މަކީ ެއއީ ައސާސީ  ދަތ ރ ފަތ ރ   ،ކ ރ މަކީދަތ ރ 

ޑިމޮކްރެކޮންމެހެ ބަެއްއ  ދ ނިޔޭެގ  ޕާސްޕޯޓަކީ.  އެއްޗެްއ  ބޭނ ންވާ  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ެގން  ކަނޑައެޅިފަިއާވ    ޓިކް  ތެރޭަގއި 

ހިފެހެއްޓެން ޕާސްޕޯޓެއް  މީހެްއެގ  ވެސް  ބަލާއިރ ަގއި  ޕްރެސީޑެންޓްތަކަށް  ހިފަހައްޓާއިރ ަގއ ސޫލ ތަކާއި  ެއ    އި،ޖެހޭނީ 

ކަށް ޔަހަމަހަމަ ކ އްލި  ،ކަށްޔަމިދެންނެވީ ކ ްއލި ؛ަވރަށް ޚާއްޞަ،  ތެރިތްރަޠޫޚ   . ވަރަށްމީހަކަށް އެކަމ ެގ ނޯޓިސް ދެވިެގން

ކަެމއް ނެތް ެއއްކަލަ ދަންނަވާހެން މ ޅި ޤައ މ ެގ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ފަދަ    ،ޕާސްޕޯޓ  ނ ހިފަހައްޓައިފި ކަމަށް ވާނަމަ

ފ ރަތަމަ އޭނާއަށް އެކަމ ެގ ނޯޓިސް ލިބެންޖެހޭނެ.   ،ވަންޏާމީހެއްެގ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފަހައްޓާ ކަމަށް   ،ިވއްޔާ ހާލަތްތަކ ަގއި 

ބާއްާވއިރ ގަ  ކޯޓ ން  އަޑ އެހ ެމއް  ޖިނާ ؛އިއެފަދަ  މައްސަލައަކާ   އީއެއީ  މަދަނީ  އަދި  ިވޔަސް،  ގ ޅިެގން  ަމއްސަލަައކާ 

  ، އި ޑ އެހ ން ބާއްާވއިރ ގަ ކޯޓ ން އެފަދަ އަމ ރެއް ނެރ މ ެގ އަ  ، އިގ ޅިެގން ވިޔަސް އެފަދަ ައޑ ެއހ މެއް ކޯޓ ަގއި ހިނާގއިރ ގަ 

ފަރާތަށް ދަޢ ވަތ  ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި  އެ ޕާސްޕޯޓ ެގ ވެރި  ތަ އެ އަޑ އެހ މަށްއެ އަޑ  އެހ މ ެގ ނޯޓިސް ނ ވަ

ވާހަކަދެއްކ މ ެގ   ،ނ ވާ ކަމަށް ވަކާލާތ ކޮށް ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ަގއި އެ ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓިެގންޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓޭ މީހާއަށް  

މީހަކަށް އެްއވެސް    ،ފ ރ ޞަތ  އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީހަކަށް ެއއްެވސް ފ ރ ޞަތެއް ނ ލިބޭ ޮގތަށް އިނޭގތޯ

ޮގސްފާނެ ކަމަށް ފ ރ ޞަތެއް ނ ލިބޭ ޮގތަށް ކ ށެއް މީހަކ  ކ ރާ ކަމަށް ބެލިެގން ނ ވަތަ ކ ށެއް ކޮށްފަިއވާ މީހަކ  ފިލަިއެގން

ބަޔަކަށް ެއނިގެގން އެ މީހެްއެގ ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓޭ ނިޒާމަކަށް ދާން  ،  އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް އެނިގެގން   ޕޮލިހ ެގ

ހިތަށްއަރަނީ  ،އ ޅެނީ މި  ެއއްޗެއް  ،އަޅ ަގނޑ   ކޮން  ވިސްނިެގން  މެދ   ކޮންކަމާ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި  ؟ ބާވައޭކޮންޮގތަކަށް 

ހިފަހައްޓަން    އްެގމިޮގތަށް ހ ރިހާ ހައް ؟ނޭއޮންނާކާރ  މިޮގތަށް އަބަދ  ދެމިއަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ަގބޫލ ކ ރަނީތޯއޭ މި ސަރ 
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ވެސް އޮންނާނީ. މާދަމާ އެހެން ބަޔަކ  ވެރިކަމަކަށް ނާންނާނޭ. ދެން އަންނަ ދައ ރަކަށް އެހެން   ހަމަ މި ސަރ ކާރޭ އަބަދ 

އެްއޮގތަކަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން އެހެން   ،ނޫން ؟އޭހީވަނީތޯ  މެންނަށްއެހެން އަޅ ަގނޑ .  ކަމަކަށް ނާންނާނޭބަޔަކ  ވެރި 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ މާދަމާ ވެސް ައޅ ަގނޑ ެގ މަްއޗަށް    ފައިނ ވާނެ. ައޅ ަގނޑ މެން މިތަނ ން ާގނޫނެއް ހަދާަގބޫލ ކޮށްެގން

ނެ ކަމަށް މާދަމާ ވެސް ައޅ ަގނޑ ެގ ަމއްޗަށް ެއ ާގނޫނ  ހިންިގދާ  .ކ ރެވިދާނެ ކަމަށް ވިސްނަިއެގންބީޤ ޠ އެ ާގނޫނ  ތަ

ދޭންވީތޯއޭ ޗިޓެއް  ފްރީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އެހެންވީމާ،  ސަރ ކާރ ން    އިއެއިރެއްގަ   ،ވިސްނަިއެގން.  އޮންނަ 

ކޯޓަށް ވަދެ ކޯޓ ެގ    އި،ވެސް ނ ލަ އިވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްެގ ވެސް ޕާސްޕޯޓ  އެ މީހަކަށް އަންަގބޭނ ން

ރި އިންޓެލިޖެންސް  ެއއީ  ޮގތަށްއަމ ރެއް  ހިފަހައްޓާ  ޕާސްޕޯޓ   މީހަކ   އެ  ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް  އަޅ ަގނޑަކަށް   ؟ޕޯޓެއްެގ 

މި ނ ކ ރެވޭނެ  ތާއީދެއް  ހަމަ  ެވސް  މިއީ އެްއޮގތަކަށް  ހިފެހެއްޓ މަކީ  ޕާސްޕޯޓެއް  އެއީ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަމެއް  މައްސަލަތަ ؛އާދަިއެގ  ބާވަތ ެގ  އިންޑިާއެގ މި  މައްސަލައެއް  ޚާްއޞަ  ވަރަށް  ކ ން 

ފަސް    ،ެގ ނަމ ަގއި އޮންނާނެ ބޮޑ  ސިންާގ މައްސަލަެއއްސްޓޭޓް ވާސަސް  ދީ  ނމަނިކާާގ  ،ސްޕްރީމް ކޯޓ ން އޮންނާނެ

 . މީެގ ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ ން  ،. މިއީކީ އާދަިއެގ ކަމެއް ނޫންސިންާގ ރިޕޯޓެއް އޮންނާނެ ލިޔެފަހާެގ ބޮޑ ފ ެއއްހާ ސަސަތޭކަ

ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ ން މިއީ ކ ޅިވަރަކަށް ހަދާފައި   ،ން މި ޤައ މ ަގއި މިއީ ހަމަ ކ ޅޭކ ޅޭ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ހަދާފައިކަ  މި

ިއ  އަޅަ ،ެއ މީހަކަށް އަންާގލ މެްއ ވެސް އި ެވސް  މަދަނީ މަްއސަލަތަކ ގަ   ،އޮންނަ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ

ޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓާފައި އޮތްކަން ވެސް އެނޭގނީ އިމިްގރޭޝަން    މީހަކަށް  .މީހާއަށް ނ ވެސް އެނޭގނެއެ    ،ކަހާލ މެއް ވެސް 

ޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓާފައޭ.   ،ކައ ންޓަރަށް ފ ރަން ޮގްއސަ ޕާސްޕޯޓ  ދިއްކޮށްލާ ތަނ ން އިމިްގރޭޝަން އޮފިސަރ  ބ ނާނީ

އޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ާގ ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެ މަގ ން ެއކަން ހިންަގންތޯހިނ  ތައްމިއީ މި ޤައ މ ަގއި ކަންތައް

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  މިހިރީ.  ތަހ ޒީބ  ؛ވިސްނ ން  ތަރައްޤީވާންވާންައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ެވއްޖެ.  ެވއްޖެ. 

ތަރައްޤީވާންީވކީ ހަމަެއކަނި   ، ތަހ ޒީބ ވާންީވކީ ވާންވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ ެމން ހަމައެކަނިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ން ތަރައްޤީ

ކ ން ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ތަރައްޤީވާންވީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޔަޓަކ ންނެއް ނޫން. ބޮޑެތި ހިލައަޅ ަގނޑ މެން އަޅާ ކޮންކްރީ

އިސްތިސްނާ ތައް  ގ މިހެން ދީފައި ހ ންނަ ހައް  ،ޖެހޭ  ވާން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަން އެބަވިސްނ ން ެވސް ތަރައްޤީ 

އާދައިެގ ކަމަކަށް.  ެއއީ  ދެން ވާނީ    .ދެން އެ ވާނީ ބޮޑ  ނޯމަކަށް .  އިނޭގތޯ  ފ ރަތަމަ  ލާނީއި ހާލަތެއްަގއި މިހެން ހިފަހައްޓަ

ޕާސްޕޯޓ   އޮތް    މިިއމ  ވެސް  ހަމަަގ  ،އިމ  ެވސް މި އިޞްލާޙަކަށް އަޅ ަގނޑެއް ހަމަގަ   ށްއެހެންވީމާ، އެކަން އެޮގތަށް ާވކަ

  އަށް ވަނަ   96ހަމަ އެޮގތަށް   ؛. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނެޞްލާޙަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ތާއީދެއް ނ ކ ރެވޭއޮތް އި  ހިފަހައްޓަން މި

ބަެއއް ހ ރި  ކ ރެވިފަިއ  މީެގކ ރިން  ހީވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ބަލާއިރ ަގިއ  މާއްދާއަށް  އެއްބަސްވ ންތަްއ  ކަހަލަ    އޮތް 

ޚ މަތ ކ ރެވޭ މީހ ންނާ މެދ  ކ ރިން ހެދިފައި ހ ރި އެއްބަސްވ ންތަްއ  ނޫނިއްޔާ ކ ށ ެގ ތ   ،ޖަސްޓިފަިއކޮށް  ރެޕްރޮސްޕެކްޓިވްލީ

  އި މީަގއޮތީ އިޞްލާޙ ކ ރަން.    ރެވިފައި މިކ ވަނަ މާއްދާ ޑްފާރްޓް  90އަލ ން އެއަށް ާގނޫނީ ސިފަ ދޭންވެެގންހެން މިހާރ   
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ޖެނެއެބަދޭ   ފ ޅާށް  ރަލަޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އިޚްތިޔާރ    އިދާއިރާއެްއަގ  ވަރަށް  ބޮޑެތި  ކ ށ ެގ  ވަރަށް  ެއއީ  އެބަދޭ.  ތަކެއް 

މީހަކ  އިޢ ތިރާފ ވެ ހަދާ ކަމަ  ތ ޚ މަތ ކ ރެވިފަިއވާ  ދަޢ ވާތައް ނ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ     ށްއެއްބަސްވ މެއް  ވަންޏާ އިތ ރ  

މ ެގ  ޔ ެއބަ ލިބޭ. ހަމައެއާއެކ  އެހާހިސާބަށް އ ފ ލިފައިވާ ބަެއއް ދަޢ ވާތައް އަނބ ރާ ެގންދިށް  ރަލަޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެ

އަޅ ަގނޑ ެމން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އަނެއް   ؛އެބަ ލިބޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ށްރަލަޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެ  ވެސް  އިޚްތިޔާރ 

ެއއީ ވެސް ހަމަ އިންސާނެއް. އޭނަެގ ރަްއޓެހިން ވެސް   ކީ ވެސް ހަމަ އިންސާނެއް.ރަލަޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެ ،ޙަޤީޤަތަކީ

ވެސް ހ ންނާނެ. އޭނަެގ އް  ޚިޔާލެ  ،ފިކ ރާއި  ،ޮގތަކާއި  އޭނަ ވިސްނާއަދި    ،ތިބޭނެ. އޭނަެގ ޢާއިލާެގ މީހ ން ވެސް ތިބޭނެ

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އި ބާރ ތައް ވެސް ހ ންނާނެ. މި އެއްޗެހިތަކ ެގ ތެރޭަގ އިނ ފޫޒަކާއަންނަ  މައްޗަށް ބޭރ ންނާއި އެތެރެއިން

ދޫކޮށްލާކަށް  އިހ ންނަވާއިރ ަގރަލް  ޖެނެ ިއޚްތިޔާރެއް  ބޮޑ   މިވަރ ެގ  ފ ޅާކޮށް  ާގނޫނ ަގިއ  ިމހާ  އަޅ ަގނޑ މެން.  ނ ވާނެ 

ހައްދ   މީެގ  ލިމިޓް  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ޅާ  ހ ދޫދެއް  .ކ ރެވެންޖެހޭނެމި  ހ ޅ ވިފަިއވާ    ،ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ.  ތަންމިނަށް 

ވަޑަިއަގންނަާވ  ހަމަ ބޭނ ންފ ޅ ވެ  ،ނ ކޮށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި އިތ ރ  ދަޢ ވާެއއް  ،މިނެއްަގއި 

ޔާރ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މ ެގ އިޚްތިޔ ހ ރިހާ ދަޢ ވާެއއް އަނބ ރާ ެގންދި  ،ހިނދެއްަގއި ބައެްއ ދަޢ ވާތަްއ އަނބ ރާ ެގންޮގސް

އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  ޮއެވެގނެއްޖެނެރަލަށް ވެސް   ނ ބަިއ    ، ނ ވާނެ.  އޮންނާނެ  ާގނޫނ ަގއި  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

ގ ޅޭހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމާ  ،ނިޔަތެއް ނެތި ޮގތ ން އޭނާެގ މައްޗަށް ދަޢ ވާެއްއ   ނިންމ މަކާ 

ދެ އަޅ ަގނޑ   ސ ޕްރީނ ކ ރެވޭނޭ.  ނިންމާފައިނަހ ރިން  އެބައޮތް  ކޯޓ ން  އެޮގތ ން   ،މް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

ނިންމ މެކޭ. އެއަކާ މެދ  ޗެލެންޖެއް ވެސް ނ ކ ރެވޭނޭ.    ޟޯއީ ނިންމ މެކޭޤަނިންމާނިންމ މަކީ އެއީ   ނ ވަތަ ޖ ޑީޝަލް 

ވަރ ެގ ބޮޑ  އިޚްތިޔާރެއް  މި  ެގނެސްެގންިއޞްލާޙ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނ ން މަޖިލީހ ން މި ޮގތަށް ާގނޫނަށް    ،އެހެންނަމަވެސް

އެބަ ވިސްނަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދޭއިރ ަގިއ  ދާއިރާެއއްަގއި  ިވސްނައިެގން  ފ ޅާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަނެްއކާ  ޖެހޭ.  ނ ވާނެ 

. ށްންނަވާނެ ކަމަައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާހާ ޮގތަށް ކަންތައްތަްއ ކ ރަން ހ   ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އަބަދ  އެްއކަލަ

ޓެއް އަރަިއެގން އ ޅޭ ތަން މި ފެންނަނީ. ބަޔަކ  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  ެވސް މި ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބޮޑ  ތާ

ދިމާއަށް ދ އްވައިަގތީ. އެކަމަކ  ތާށި މިހާރ    ހަމަ ހިތްހަމަނ ޖެހ ނީމާ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލާ  ،މީހ ންނަށް ނޭނިގެގން

އީ ހަމަ މިއަދ  ވެސް ދިމާވެފައި އޮތް ހާލަތެއް. އަދި  ޑަށް ވެސް އަރާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތ ަގިއ އެބޮ  މި އޮތީ މާ

ދޭއިރ ަގއި    ށް ދަޢ ވާތައް ނ ކ ރ މ ެގ ބާރ ތައްމާދަމާ ވެސް ދިމާވެދާނެ ހާލަތެއް. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަ

ަގާވއިދެއް  ސީދާ  ގ ޅިެގން  މިއާ  އެބަނޫ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން   ނިއްޔާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޖެހޭ 

އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް  ،  ކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކާއިނ ކ ރ މަށް ނިންމާ ސަބަބ ތަކާއި އަދި އެޭއަގއި ދަޢ ވާ  ،އިތ ރ ކ ރަން

މ ޅި ނޫނިްއޔާ  ެގނެވޭނީ،  ދަޢ ވާތޯ އަނބ ރާ  ކިތައް  ތެރެއިން  ދަޢ ވާތަކ ެގ  ހ ރި  އެއްކޮށް % ކ ރެވިފައި  ޓޯޓަލް    100 

ންނަ ހ ވަރ ެގ ބާރ ތަކެއް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެއިރެއްަގއި  މި؟ ދީފައި އެ މީހާ މިނިވަންކޮށްފައި ދޫކޮށްލާނީތޯ  ޕެކޭޖެއް
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ޖެނެރަލަ ދޭނީތޯޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ައޅ ަގނޑ މެން؟ ކަށް  ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި    މިއީ  ކަންތައްތައް.  ވިސްނަންޖެހޭ  ފ ންކޮށް 

ބޭނ ންކ ރާކަން ؛ ރައީސް ޮގތ ަގއި  ނާޖާއިޒ   ބާރ ތައް  އެ  ލިބ ނީމާ  ބާރ ތަކެއް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ 

އެ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިންނައިރަކ   އިށީނދެެގން  ޮގނޑިއެްއަގއި  މީހަކ   މަޑ މަޑ ން  ނަކަށް ނޭގ. 

ެއ މީހަކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ބާރެްއ   ،ދާއިރަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގނެ  މަޑ މަޑ ން މަގ މަތީަގއި ހިނާގލާފައި،  ނޭނޭގނެ

މީހ ން އ ޅެަގންނަ    ބާރ  ލިބ ނީމާ  ،ވާ ޮގތް  މީހ ންނަށް   އެ ބާރ ެގ ބޭނ ންކ ރާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. ބާރ  ލިބ ނީމާ  ލިބ ނީމާ

ވަރ ެގ ބާރެއް ދިނީމާ އަދި އަމ ދ ން އ ޅެަގންނާނެ    ނޭގ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ީމހަކަށް މިއެބަ އެ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

  ،ފެތ ރިަގންނާނެ ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެން ތަސަްއވަރ ކ ރަން ވެސް އ ނދަޫގ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ،ޮގތް

ދ ށީމ  ެއތަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިފަދަ  މަޖިލީހ ަގއި ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިދިޔަ  ތަނަށް އަިއއިރ ަގއި  މި  ާގނޫނ ތައް  ކެއް 

މެންބަރ ން   12ދ ަވސްކޮޅެއް ފަހ ން އެްއކަލަ    ،ނ ވާނޭ. އެހެންނަމަވެސްތިބީމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނީމ ، ތިޔަކަން ކ ރާކަށް

ށް ދެރައޭ. ެއޮގތަށް އޭރ   ެއއީ ވަރަ  ،ބ ނީ  ދިޔަިއމާ އެ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ ަގއި ައއިސްއަނެއްކޮޅަށް ބަދަލ ވެެގން

ކަނޑާލަިއެގން ިމ ވެސް    ގ އް ހައ ޅ މ ެގ  ވެސް ކ ރާވަރ  ކަމެއް ނޫނޭ. އެއްކަލަ އެްއވެ ނ ވިސްނ ނީއޭ. ހަމަ އެްއޮގތަކަށް

މާލޭެގ    ،ނ މަކީކަން ފ ޅާކޮށްދިއ ޅ މ ެގ މިނިވަން އެްއވެ  .ދެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ރިޔާސީ ވަ   .ތިބީ. އަދިވެސް މި އ ޅެނީ

ާގނޫނަށް  ؟ ދ  ފ އްދޭނީއ ކޮންއިރަކ ންތޯ އެ ވަ  ދެއް.އ އ ޅ މ ެގ މިނިވަންކަން ދިނ މަކީ އެއީ ރިޔާސީ ވަ މަގ ތަކ ަގއި އެްއވެ 

ނޭގ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބާރ  ލިބ ނީމާ އެ މީހެއްެގ ބާރ  ގެއްލޭ ެގނައި ބަދަލ  އަދިވެސް އެ ޮއތީ. އެހެންވީމާ، އެބަ އެ

. އަޅ ަގނޑ   ންމީހަކ ެގ ލިބޭ ބާރާމެދ  ފާޑ ކިޔޭނެ ޮގތަކަށް ކަންތައްތައް ކ ރާކަށް އެްއވެސް މީހަކ  ބޭނ މެއް ނޫޮގތަށް، އެ  

ހ ރި މީހަކ  ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ކަން ެއޮގތަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ވިސްނަިއެގން   ވިޔަސް، އެހެން މީހަކ  ިވޔަސް އަދި ދެން

އެހެން ހަދާނީ.  ާގނޫނ ތައް  ަގބޫލ ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ   މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް  އެބަ،  ވީމާ،  ބަެއްއ    މީަގއި  ހ ރި 

ލަ ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ  ޖ މ   ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ވަގ ތަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް ެވސް އެބަ  ،ކަންތައްތައް 

އ ންމީ އަޅ ަގނޑ   ކަންބޮޑ ވ ންތައް.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ފާހަަގކޮށްލީ  މި  މި    ، ދ ކ ރަނީޮގތެްއަގއި  މަރ ހަލާަގއި  ކޮމިޓީ 

 ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް އެކަށީެގންާވ ތަސައްލީއެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފަހ މީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 
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ކަން މ ހިންމ  ކަމެްއ އޮތް   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މި ބިލ ަގިއ ރަނަގޅ އާދެ! ސަރ ކާރ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ިވޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަން.   ،ފާހަަގކ ރަން، ވަރަށް މ ހިންމ  އެއް ކަމެއް. އަބަދ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން މި ފާހަަގކ ރާ ެއއް ކަމަކީ

 ޮގތެްއަގިއ  ޞަކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ޚާއް ދިނ މަށް ފަސްޖެހޭބ ން ހެކިހެކިދޭން ތިބޭ މީހ ންނަށް ރައްކާތެރިކަން ނ ލިބ މ ެގ ސަބަ

  ،ވެސް ފާޅ ކ ރޭ. މި ބިލ ަގއި އެބަ ެގނެސްދޭ   ބޮޑެތި ސީރިއަސް ަމއްސަލަތަކާ ގ ޅިެގން އެ ކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އަބަދ 

ތަކާއި ެއ  ގ އް ހަކޮށްދިނ ން. އޭެގ  ދޭން ތިބޭ މީހ ންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް. ހެކި  ހޫމ މި މަފ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ އ ސޫލެއް އެބަ ކަނޑައަޅައިދޭ. އެހެންވީާމ، މިއީ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ.  

އި ދިނ މަކީ،  ދޭން ތިބޭ މީހ ނަށް ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގރާއްޖެ ކަހަލަ ތަނެއްަގއި ހެކި  ،ނގޭ އަޅ ަގނޑަށް އެ

އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބޮޑެތި  ބޭރ ެގ  ވާނެ.  ކަމަކަށް ވެސް  އެއީ އ ނދަޫގ  ޮގތަކީ  ކަންދެވ މަކީ  މީހާެގ    ،ކ ރާ  މިސާލަކަށް 

އަިއޑެންޓިޓީ އެބަ ބަދަލ ކޮށްލާ. ސީރިއަސް ބޮޑ  ަމއްސަލަެއއްަގއި ހެކި ދިނ މަށްފަހ ަގއި އެ މީހާއަކީ އެހެން މީހަކަށް 

، ސްޓޭޓެްއަގއި ދިރިއ ޅެން ފޮނ ވާ. އަދި ެއ މީހަކަށް އެ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ކޮށްދީއެހެން    ،ބަދަލ ކޮށްފައި

އެ ތަންތަނ ަގިއ    ،ެގންދޭ. އެހެންނަމަވެސް  ބޯހިޔާވަހިކަން ވެސް ފޯރ ކޮށްދީ، މި ހ ރިހާ ހިސާބަކަށް އެ ކަންކަން އެބަ

ކަމަކީ  ެއއް  ހެްއކާ  ،ކަށަވަރ ކޮށްދޭ  ތެރެއިން  ޖާަގދޭނެ. އެ  ކޯޓ ެގ  ެއ  ރަނަގޅަށް ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  ކަށަވަރ ކޮށްދޭ.  ކަން 

އާންމ ކޮށް ިމ ކ ރާ ޮގތަށް އެހެން ކޮށްފި   ޔަޤީންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ސިއްރ  ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ހެކި މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރ 

ވަނީ މީހ ން  ،ނަމަ  ކަމަށް  ދިފާއީ  އެއީ  ނ ާވނެ.  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ާގއިމެއް  ހެކިއިންސާފެއް  މީހ ންނަ ނަށް،  ތިބޭ    ށް ދޭން 

  އ ފެދޭ ކަންކަން އ ފެއްދ މ ެގ ބާރާއި އިޚްތިޔާރ  ލިބިދޭންޖެހޭނެ. ޝަްއކ   އެ މައްސަލައާ ގ ޅިެގން  ،ރަނަގޅަށް ސ ވާލ ކ ރެވި

ކާތެރިކަން ހެކިދޭ މީހާއަށް ދެވޭ ރައް  ޭއެގ ފަހ ން ދެން  ،ކަން ހިނަގންޖެހޭނީ އެޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސްކޯޓ ެގ އެތެރޭަގއި އެ 

ހަމަ ޔަޤީންކޮށްދެއެ ވަގ ތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި އެވެސް  މިހާރ  މި  ޮގތަކީ އަދި އެންމެ  ންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  ހިނާގ  ކަން 

ކަން ހިނާގ އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ހެކިދޭން ތިބޭ މީހ ން ސިއްރ ކ ރިކ ރީނ ން ށް އެ ރަނަގޅަ

ވ މަކީ އެއީ ރަނަގޅ     ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބޭ ޮގތްޢ ދިފާ  ،އް ހޯދ މ ގެ ެގއް ހަވެސް ދިފާއ  މީހާއަށް  ތަކަށް ޮގސް ހަމަ ެއްއޮގ

މި ބިލ ަގއި ވިޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަންެގ މަފ  ންނާތީވެ އަޅ ަގނޑ  ހިތްހަމަޖެހޭ. އޮހޫމެއް  ޮގތަކަށް ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ، 

މިހާރ  ވެސް    .ސީލ ކޮށްދީފައި މީެގ ކ ރީަގއި ވެސްއޮތް ތަފ   މ ެގ ވާހަކަ އެބަފ  އެއްބަސްވ ތިރާ އިޢ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީ ައޅ ަގނޑ  މި ކަން އެންމެ ބޮޑަށް    އަދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން.އީކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތެއް ޖިނާ

ފ ނިޖެހި، ތޮއްޖެހި، ކ ރިއަށްނ ދާ މައްސަލައަކީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކޯޓ ެގ ތެރޭަގއި ަމއްސަލަތައް    ،ބަލައިަގންނަ އެއް ސަބަބަކީ 

 އަދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ އީކަމަށް ޙަޤީޤަތ ގައި އެންމެ ބޮޑ  ޙައްލެއް ލިބޭނީ ޖިނާއެންމެން އަބަދ ވެސް ކަންބޮޑ ާވ މައްސަލަ. މި

ކ ރެިވެގން. ބޭކާރ  ޝަރީައތ ެގ ތެރެއަށް ވަންނަ މައްސަލަތައް މަދ   ، ޮގތެްއަގއި ކޯޓ ެގ ތެރެއަށް ޞަނޫނީ ޚާއް  ،ތެރެއަށް

ހ ރިހާ   ،ހ ރިހާ އެންމެންެގ ވަސީލަތްތަކާއި  ،ޮގތަކީ  ާާިގނަ މައްސަލަތައް ވަންނަނީ. މީެގ ސަބަބ ން ވާ  ޮގތްޮގތ ަގއި މ
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ަމއްސަލަތަކާ   ކ ދިކ ދި  ބޭކާރ ވަނީ  ެވސް  ަވގ ތ ތައް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ،  ބޭކާރ ަވނީ.  ވަގ ތ ތައް  އެންމެންެގ 

ނޫން ނ ދާނޭ ޮގތަށް އެ  ތަކަށްޢަޝަރީ  ،އިޢ ތިރާފ  އެއްބަސްވ ންެވެގން ކޯޓ ެގ ބޮޑ  ޓްރަޔަލްއަކަށް  ގ ޅިެގން. އެހެންވީމާ،

ނޫން.ހަ  ޮގތްޮގތަކ ން ވާހަކައެއް  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  މައްސަލަތަކ ަގިއ،  ކ ދި  އާދައިެގ  ފެނޭ  ކަމަށް  ހޯދޭނެ    އްލ  

މައްސަލަ ވަންނަ  ތެރެއަށް  ކޯޓ ެގ  ޖިނާއެހެންވީމާ،  މައްސަލަތައް އީ ތައް،  އަންނަ  ވެސް  ތެރެއަށް  ނިޒާމ ެގ  އަދ ލ ެގ   

  ،ޝެޑިއ ލްކ ރ ން ލަސްވެ  ،ވ މަކީ ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކޯޓ ެގ އެތެރޭެގ ަމއްސަލަތަްއ ތޮއްޖެހި   މަދ ވާނެ ޮގތް

ތަންމެ ވަރަކަށް އިތ ރ ކ ރި  . ފަނޑިޔާރ ން ކިވާނެ  ވ މަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑ  ރަނަގޅ  ހައްލަކަށް  މި ހ ރިހާ ކަމެއް

. އެހެންވީމާ، ކޯޓ ެގ ތެރެއަށް ވަންނަ މައްސަލަތަްއ  އްލެްއ ލިބޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެންހަ  ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް 

  ،ޮގސް މަދ ކ ރެވޭނެ ޮގތް ހެދ ން އެީއ އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންވީމާ، އިޢ ތިރާފ  އެއްބަސްވ ން ވެެގން 

ނޫން  އެ  އި،ތަކަށް ނ ފޮނ ވަޢަޓްރަޔަލްއަކަށް ޝަރީ   ،ލ އި ޮގތްތައް ހަދައިދީ  އަށްއެ މީހާ  ކ ށްކ ރާ މީހާ ވެސް އެއްބަސްީވމާ

މިއީ ދެންމެ އެހެން    އްލ  ހޯދ މަކީ އަދަބެއް ދިނ މަކީ އެއީ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ.ހަ  ،ޮގތްތައް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ެވސް ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ މައްސަލަ. މިީއ ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  

މިތާ  ،  ކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ މީހަކ މާ ފަސޭހަކޮށް ކޮށްލަނީ މި  ،ވެސް ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތެއް. އަދި މާ އާންމ ކޮށް

.  ކަެމއް  ަގިއ މިހާރ  ވެސް ތިބި ިގނަ މެންބަރ ންެގ ޕާސްޕޯޓ  މިހާރ  ވެސް ނޭނެގ ނ ހިފަހައްޓާހ ޖިލީރައްޔިތ ންެގ މަ

ވެސް   ޕާސްޕޯޓ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިނޭގތޯ.  ނޭނެގ  ވެސް  ދޫނ ކ ރާކަން  ޕާސްޕޯޓ ތައް  ހިފެހެއްޓި  ކ ރީަގއި  ނޫނިއްޔާ 

ސަބަބެއް ވެސް    ފަިއ،ލާއިންދެން ޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓަވަރަކަށް ަމސް ވަހަތަރ   ދިނީމަ  ޕްރެސްކޮންފަރެންސެއް  ހިފަހައްޓާލި

ދެންމެ   އެހެންވީާމ، މިއީނ ލާ އިނޭގތޯ. މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް އާދައިެގ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭަގއި ހިނާގ.  އިއަންގަ 

ނިގ މިހާެގ ޕާސްޕޯޓ   ަވރަށް ސީރިއަސް ކަމެއް. މީހާއަށް ނޭ  ،ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން

ދެން ހަމަ ވަރަށް އާދަިއެގ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަލަމ ންދާ ކަމެއް ރާއްޖޭަގއި. އެހެންވީމާ،   ؛ހިފަހައްޓާފައި އަދި ދޫނ ކޮށް

ބަދަލ  ާގނޫނަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ހިފަހައްޓާއިރ ަގިއ  ހިފެހެއްޓ ން،  ސީރިއަސްކޮށް  ޕާސްޕޯޓ   ވަރަށް  ޖެހޭ  ެގންނައިރ ަގއި 

 މައްސަލަތަކ ަގއި ކޯޓަށް އީނ ވާނެ. ޖިނާ  . ޙަޤީޤަތ ަގއި ޕާސްޕޯޓ  އެހާ ފަސޭހައިން އެހެން ހިފެހެއްޓިެގނެއް ވިސްނަން

  ، މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނީމާ އަދި ތަޙ ޤީޤ  މަރ ހަލާގައިާވ މައްސަލަތަކ ަގއި ވެސް މީހެްއެގ ޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ނަމަ

ކޯޓަށް ެއ    ،ކޯޓ ެގ ބޭނ މަށް  ، ފަހައްޓަނީ. ކޯޓަށް އެ މީހާ، ކޯޓ ެގ ޝަރީއަތަށްކޯޓ ެގ އަމ ރަކާ ެއކ ަގއި މި ޕާސްޕޯޓ  ހި

އެ މީހާެގ ސަބަބ ން ނ ރައްކާ، މ ޖ ތަމަޢަށް   ،ހ ންނަ އަނެއް ކަންތައްތަކަކީ   މީހާ އެޕިއަރވ ން ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން. ދެން

ދޫކ ރާ ހާލަތްތަްއ    ފަހ ަގއި ކޯޓ ން ބަންދ ކ ރ މަށްމީހާ  ،ނ ރައްކާވ ާމއި މިހިރަ ކަންކަމ ން ސަލާމަތްކ ރ ން. އެހެންނަމަވެސް

ހ ރެ.  . އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވަނީ އެ ސަބަބާވާހަކަ ޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓާ ދޫކ ރާ މީހާެގ ،ބ ނެދޭ އެބަވޭ. މި ާގނޫނ ން އެބަ

އް ނެތް ކަމަށް ނޫނިއްޔާ ބޭނ މެ  ،ކޯޓ ން މި މީހަކ  ދޫކ ރަނީ އޭނަ ބަންދ ަގއި ބެހެއްޓ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ނެތް ކަމަށް
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އެ   ،ކީޔަކަށަވަރ ކޮށްދޭ އާންމ  ާގނޫނީ ހަމަ  ައސާސީން ވެސްޤާނޫނ   ،ނަމަ  މި ދޫކޮށްލަނީ. އެހެންވެއްޖެ  މީހާފެނިެގން  

ވާންޖެހޭނެ. އެ މީހާ ހަމައެކަނި     އޮންނަންޖެހޭނެ މީހަކަށްގ އްހަމީހާއަކީ ދަތ ރ ފަތ ރ ކޮށް އެ މީހާ ދާނެ ތަނަކަށް ދިއ މ ެގ  

ކަމަކީކ ރަންޖެހޭނެ ޔަ  ،  ހާޒިރ ވާނެކަން  ކޯޓަށް  ވަގ ތެްއަގއި  ބޭނ ންވާ  ވެސް  ީގކޯޓ ން  ކޯޓ ން  ންކޮށްދޭންޖެހޭނީ. 

ން އެޮގތަށް  ކައެ މީހަކ  ކޯޓަށް އަންނާނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ   ޏާއެ މީހާ އެޕިއަރވާނެކަން. އެހެން  ،ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެހޭނީ

ބޭނ މެ ހިފެހެއްޓ މ ެގ  ޕާސްޕޯޓ   ހިނދަކ   ދެވިެގން ހިނާގހާ  ފ ރ ޞަތ   އެ  ނެތް.  ޕާސްޕޯޓ    ނ ވާނެއް  މީހ ންނަށް 

ންކަން ދޭންޖެހޭނެ އެ މީހާ ކޯޓަށް ީގއެ މީހަކ  ޔަ   ،ތާައބަދ  އެހެން ތިބ މ ެގ. އެހެންނަމަވެސް ؛ހިފަހައްޓާލައިެގން އަބަދ 

އެހެންވީމާ،    ވީ ކޯޓ ން ފިޔަވަޅ އަޅަން.  އެ  ޒިރ  ނ ވާއިރެއްަގއި ދެންހާަވގ ތެްއަގއި ހާޒިރ ވާނެ ކަމަށް. އަދި  ހާޒިރ ވާންޖެހޭ  

މީހާ ހައްޔަރ ން ދޫކޮށްލ މާ   ،ކޯޓ ން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް  ؛ބޭނ ން ޮގތަކަށް ކޯޓަށް  ،މިހާރ  މި އޮތް ޮގތ ން މި ޮއންނަނީ

އަޅ ަގނޑ   މިއީ ކަމ ދާ ޮގތެއް ކަމަށް    .މި ކަންކަން ފަސޭހައިން ކޮށްލެވޭނެ ޮގތަށް ހެދ ން  ިއ،އެކ ަގއި ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ މާ

އަބަދ ވެސް މި ހ ށަހެޅޭ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން    ާގނޫނަށް މި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ވެސް އަދިއީއިޖ ރާ  ނ ދެކެން. އަބަދ ވެސް

ދަޢ ވާކ ރ މަށް ނޫނިއްޔާ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް އިތ ރ  ަވގ ތ ، އިތ ރ  ަވގ ތ  ހޯދ ން.   ،އ ޅޭ  ފ ރ ޞަތ  ހޯދަން އެބައަބަދ ވެސް  

ކަމ ދާ ކަހަލަ  ؛ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ދެރަ މައްސަލައެއް. އިތ ރ  ވަގ ތ  ދީެގން އެބަ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއްމިއީ އަޅ  

އެބަމައްސަ ހަމައަށް  ޕްރޮސިކިއ ޝަނަކާ  ސަކްސެސްފ ލް  ވެއްޖެްއޔާ  އެބަ    ލަެއއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ިމހާރ   ދޭތޯ 

އަދި   ނ ކޮށް ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް ޓަކައޭ ބ ނެދަޢ ވާ  ،ދެވޭ ަވގ ތ   ތަޙ ޤީޤަށް ވެސް އެބަ،  ދެވޭ  އ ފައްދަން. ވަގ ތ  އެބަސ ވާލ 

.  ކޮންމެ ބިލެއް މި ޮގތަށް އަންނައިރ  އިތ ރ  ވަގ ތ ،  ދަޢ ވާކ ރ މަށް ވެސް ހަމަ އިތ ރ  ވަގ ތ  ބޭނ ންވާ ކަމަށް ބ ނެ

ތަޙ ޤީޤ  ހިންާގ   ،ހ މަތ ކ ރެވި މައްސަލަެއއްަގއި މީހެއްެގ މަްއޗަށް ތ އީޖިނާ  ،އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ެވސް ފާހަަގކ ރާ ކަމެއް

ވެސް ައވަހަކަށް. އެ މީހާެގ މައްޗަށް ދަޢ ާވ އ ފ ލަންޖެހޭނެ ވީހާ  ،ނަމަ  ހަްއޔަރ ކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ  ،ނަމަ  ކަމަށް ވަނީ

ދަޢ ވާ  ތެރޭަގއި    ެގަގޑިއިރ   72ަގޑިއިރ ،    48ޓިކް ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި  ިގނަ ޑިމޮކްރެ  ، ވެސް ައވަހެްއެގ މާނައަކީ ވީހާ

ހި އެ ބަދަލ ތަކާ އެއްޗެ  ،ނަމަ  ވަނީ  އެ ދަޢ ވާތަކަށް ކ ޑަ ބަދަލެއް ެގންނަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް   !އ ފ ލާނެ. ދެން، ފަހ ން އާން

ޖީމަށް ކަންނޭނެގ މި ރާއްޖެ ވެސް  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ރެ  ހޯދާނީ.އަދި ތަޙ ޤީޤ  ފ ރިހަމަކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ     ،ެގނެސް

އެ މީހާެގ ަމއްޗަށް   .އަދި އަމ ދ ން ހައްޔަރ ވެއްޖެއްޔާ  ތ ހ މަތެއް ވެއްޖެއްޔާ  އ ފ ލެންޖެހޭނެ  ދަޢ ވާ  ބަދަލ ވާން މި ޖެހެނީ.

އ ފ ލ ެގ   ލިބިެގންވާ ގަ އްހަ ދަޢ ވާ  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  މީހާ  ގެ އްހަ  ކީ  ޓަކައި  އ ފ ލ މަށް  ދަޢ ވާ  ވަގ ތ   އިތ ރ   އް. 

ކާމިޔާބ  ވެސް ނ ވާ ޮގތަށް ނިމިެގން ެވސް ދަނީ. އެހެންވީމާ،    ނިމޭއިރ ގައި  ހައްޔަރ ކޮށްެގން ބަހައްޓައިެގން އަދި އަމ ދ ން

އެބަ ެގއްލ ން  ކަންތައްތަކ ަގއިހ ކޯޓ ން    ދެވޭ  މީހަކަށް  ކަހަލަ  މި  ނަިއސް،  ވެސް  ދަޢ ވާެއއްކ މެއް  އެހެންވީމާ،   .،  

ނޫނިއްޔާ    ަގއިަގޑިއިރ  ތެރޭ  72  ،ަގއިތެރޭ  ަގޑިއިރ   48ތ ހ މަތެއް ކ ރެވި ހައްޔަރ ކ ރެވިއްޖެއްޔާ ދަޢ ވާ އ ފ ލ ން އެއީ  

އ ފ ލޭނެ ޮގތް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ހަދަން މި ޖެހެނީ.  ެވސް ައވަހަކަށް ދަޢ ވާވީހާ  ،ދީެގން ނަމަވެސްއެއަށްވ ރެ އަދި ަވގ ތެްއ  
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ކީ  ނީ މަކަށް ނޫން ހ ށަހަޅަންޖެހެހަްއޔަރ ަގއި ބަހައްޓަިއެގން ދަޢ ވާ އ ފ ލ މަށް ޓަކައި އިތ ރ  ަވގ ތ  ހޯދ  ؛އިތ ރ  ަވގ ތ 

ޮގތ ގައި. ދެކޭ  ޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   މި  ޮއތީ  ޮގތ ން  އޮތް  ނިޒާމ   ރާއްޖޭަގއި  މި  އެނޭގ  ބިނާވެފަ.  ައޅ ަގނޑަށް  ކަން 

ޔާބ   އަދި ކާމި  މި ދެންނެވި ޮގތަށް އިތ ރ  ވަގ ތ  ދީެގން  ،ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީބަދަލ ކ ރަން  ،އެހެންނަމަވެސް

އަދި އިތ ރ     ،ެއ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ވެސް ހ ންނާތީއާ އެކ ަގއި   ،ޕްރޮސިކިއ ޝަނަކާ ހަމަައކަށް ވެސް ނ ދާތީވެއާ އެކ ަގއި 

ާވ    ޮގސް ހ ރިހާ ކަމެއް، ީމހ ންެގ ހަނދާނ ން ޮގސް، ިމހެންއިހެކި ފޮރ ވަ   ،ކ ޅެ  ހެއްކާ  ިގނަ ފަހަރ   ވަގ ތ  ދިނީމަ

ވެސް ައވަހަކަށް ވީހާ   ،ނަމަ  ހިތ ން ހައްޔަރަކަށް މީހަކ  ެގންޮގއްސި ކަމަށް ވަނީ  ައޅ ަގނޑ    ،ދާތީވެ   ހިސާބަށް ކަންކަން

ނޫންދަޢ ވާ ވަގ ތެއް  އިތ ރ   އ ފ ލ މަށް.  ހޯދަންޖެހޭނީ  އ ފ ލަންޖެހޭނެ.  ދެންދަޢ ވާ  ފ ރިހަމަކ ރަން،    ފަހ ަގއި  ތަޙ ޤީޤ  

ެއ ބަދަލ ތައް ވެސް ެގނައ މ ެގ    ،ނަމަ  އް ެގންނަ ކަމަށް ވަނީކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވަންވީ. ައދި ދަޢ ވާއަށް ކ ޑަ ބަދަލެ

ކަން، މި ޮގތަށް ޢަަމލ ކ ރާކަން ައޅ ަގނޑ  ެވސް އިޚްތިޔާރ  ވެސް ދޭންީވ. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ތަހ ޒީބ  ނިޒާމ ތަކެއްަގއި މި

ށް ދާއިރެްއަގއި ފ ޅާ މިނެްއގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ިމ ބިލ  ކޮމިޓީތަކަށް، ކޮމިޓީައކަށް، ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަ

ފ ރިހަމަކ ރަން    ، އަދ ލ ެގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށްއީޖިނާދިރާސާކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއެްގ ޮގތ ަގއި ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

 ށް.ޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަ އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެން    ށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ަގއި އެބަ އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނައީޖިނާޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ވަރަށް މ ހިންމ    ،ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަންތައްތަކެްއ. އަދި މީެގ ކ ރިން އިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަށް

ހިާމޔަތް ހެކިންނަށް  މިއީ  ރަީއސްކަމެއް  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ   ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ؛ ދިނ ން.  އިޖ ރާތ ެގ    ޖިނާއީ 

ާގނޫނ  ހެއްދެވ މ ަގިއ    ،ވަރަށް ިއސްކޮށް މަސައްކަތްކ ރެއްވި   މަސައްކަތްކ ރެްއވި،ފަރ މާކ ރެވިެގން އަިއއިރ ަގިއ ެއ ާގނޫަގއި  

ހ ންނެވީ. އޭރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވެމ ން މި    ތ  ޕީ.ޖީައކަށްކ ރެއްވި ބޭފ ޅެއް މި ަވގ ވަރަށް ިއސްކޮށް މަސައްކަތް

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ،އަސާސީ ވެސްެއއީ މ ޅި ޤާނޫނ  ؛ނީތ ހ މަތ ކ ރެވެ  އަބަދ ވެސް ކ ށަކަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ހިނދ ،  ،ދިޔައީ

އަޅާފައި ހ ންނާނެ އް ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ބާރ ތަ ގ އްހަކ ރެވޭ މީހާެގ  ތ ހ މަތ ހެދިފައި ހ ރި މި ޒާތ ެގ ާގނޫނ ތައް ވެސް  

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެހެންނަމަވެސް  ވެސް.  ާގނޫނެއްަގއި  އިޖ ރާތަހ ރިހާ  އިޞްލާޙ ަގިއ    ށްޖިނާއީ  އޮތް  ައިއއްސަ 

ކަތަކެއް މީަގިއ  ތަކެއް ނިގ ޅައިަގންނަ ވާހަގ އްހަޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ަވރަށް ބޮޑެތި    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ 
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އޮ ކަންބޮޑ ވޭ އެބަ މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ގ އްހަދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ    ،ންނަނީ. އަޅ ަގނޑ   ާގނޫނ ން ނިގ ޅަިއަގންނާތީވެ  މި   

ޖާ ލަފ ޒެއް އިއްޒަތްތެރި  މިއީ ވަރަށް މަ ؛އެކަށީެގންާވ ހެކި ލިބިފައިވާ  ،މި ބ ނަނީ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި  75ވެސް.  

؛ ނ ދީ ހިފެހެއްޓޭ ޮގތަށް މި ޮއންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފ ރިޔަ  އެ މީހަކ   ،ނަމަ  ރައީސް. އެކަށީެގންވާ ހެކި، ލިބިފައިވާ

ނެގނީ މި އެ  އިލާއާ އެކީަގއި ފ ރަން އެައރޕޯޓަށް ދިޔައިމާޢާ  ، މީަގއި އަނެއްކާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަންކަން މިވާ ޮގތަކީ 

ކަންބޮޑ ވ ން މީެގ    ެގޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަކަން ވެސް. މި ކަންތައްތަކ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ން  ،މި ލަފ ޒ 

؛ ިއތ ރަށް އ ނދަޫގ ހާލަތަކަށް މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޭގ. އަނެްއކާ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކ ރިން ވެސް ހ ރި

އަޅ ަގނޑަށް ތަންކޮޅެއް ކަންބޮޑ ވޭ. އެއީ ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ަގއި  ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ(   94 ؛ބަންދ ަގއި   ގައިއްދާ ވަނަ މާ  94

ޮގތ ން ވެއްޖެއްޔާ   މި ބަންދ ަގއި އެބަ ހ ންނަންޖެހޭ  މީހަކ      120،  ދ ވަސް  120ދ ވަސް.  ހަތަރ  މަސް  ،ާގނޫނ  ބ ނާ 

ހ ންނަންޖެހޭ  ދ ވަސް އެބަ  ފައިސާއެއް  .ބަންދ ަގއި  ކިހާ  ނޭނޭގ  ށާއި  ޖެނެރަލަ  އ ޓަރޕްރޮސެކި  ކަެމއް  އަޅ ަގނޑަކަށް 

ެއ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންފ ޅ ވާ ވަރަކަށް ބަޖެޓ  ެއބަ ދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ    ން، ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާއަށް ބަޖެޓ ފ ލ ހ ންނަށާ

ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މީހާ ޖަލ ަގއި އެބަ   ،ވި ތަޙ ޤީޤ ތައް ނ ފެއްޓެ  ،ތަޙ ޤީޤ ތައް ނ ކ ރެވި   ،ބޭފ ޅ ންެގ ލަސްކަމ ން އިނޭގތޯ

.  ދ ވަސް. ިމއީ ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއްއެއީ ހަތަރ  މަސް  އިނޭގތޯ،   ދ ަވސް  120 ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހޭދަކ ރަންޖެހޭ

  ކ ރި   )ހ(ަގއި ބަޔާންކ ރާ މީހަކ   މި މާއްދާެގ  ،އެހެން އޮތް ނަމަވެސް )ހ(ަގއި  ާމއްދާެގ  މި  ،މި އޮންނަނީ  )ބ(ަގއި 

ޖިނާ  ކަމަށް ކ ށަކީ  ވެފައިއީތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަމ ަގއި  ކ ށެއް  ބޮޑ   ބަޔާންކ ރާ    ،  އެކަމ ަގއި  ބާަވތ ން  މައްސަލައިެގ  އެ 

އެ މަްއސަލަިއެގ    ،ނަމަ  މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލައިެގ ތަޙ ޤީޤ  ފ ރިހަމަކ ރެިވދާނެ މައްސަލައެއް ކަމ ަގއި ނ ވާ

މ އްދަ ޓަކައި  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ޖެނެރަލަތަޙ ޤީޤ   ޕްރޮސެކިއ ޓަރ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބ   އެދި  އިތ ރ ކޮށްދިނ ަމށް  ށް ތ  

ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   މިޮގތަށް މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްކޮށް މީހާ މި އޮންނަނީ ެއއްެވސް ކ ށެްއ ނ ކޮށް  ދ ަވސް.   60. އެއީ  ނޭދާހ ށަހެޅި

ިމއީ މި  ެގމީހެއް ސް ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް އޮތް ކަމެއް.  ވެ  އަދ  ޮގތ ަގއި ޖަލ ެގ ތޭރިތަކ ެގ ތެރޭަގއި އިނޭގތޯ. 

ވެސް    ވާމީ މ ޢާހަދާތަކާގ  ބައިނަލްއަ،  މ ޢާހަދާތައް  ކަހަލަ  ދިެވހިރާއްޖެ ވަދެފައި ހ ރި ބަެއއް   ،އަނެއްކާ މި ކަަމކީ މިއީ

ޚިލާފ  ބައިނަލްއަ  މ ޅިން  ެވސްގ  ކަމެއް.  މ ޢާހަދާތަކަކ ން  ހ ރި ިއ  ދެފަވަ،  ހ ރިއި  ހެދިފައަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ވާމީ 

ލަތ ަގއި ޝަރީޢަތ ެގ މަރ ޙަލާަގއި  ހާކ ރެވޭ  ހަދާތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި ޝަރީޢަތްހ ރި މ ޢާ   ވަދެފައި  ދިވެހިރާއްޖެމ ޢާހަދާތައް،  

ކަމެްއ ތަކެއް ނިގ ޅަިއަގންނަ  ގ އްހައިންސާނީ  ެއއީ  ވެސް    އިންކާރ ކޮށް ނ ވަތަ ެއކަމަކީ  މިޮގތަށް ހިފެހެއްޓ މަށް ވެސް

ލަތ ަގއި މިހާ ިގނަ ދ ވަސް ޖަލ ަގއި ހާތ ހ މަތ ކ ރެވޭ    ، މ ޢާހަދާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަދެފައި އޮތްއިރ ަގއިކަމަށް ބ ނާ

ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. މިއީ މި ާގނޫނ ން އ ނިކ ރަންޖެހޭ މާއްދާެއއް ކަމ    ައޅ ަގނޑ  ަގއި  އޮންނަންޖެހ މަކީ މިއީ އަދި މާ 

ކަމެްއ    މިއީ ވަރަށް މަޖާއިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ ން   ؛ރާފ ެގ އެއްބަސްވ ންއިޢ ތި؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލ ކ ރަނީ.  ަގ

ެއހެން  އަނެއްކާ ދ ނިޔޭެގ  އެއްބަސްވ ން  އިޢ ތިރާފ ެގ  އިޢ ތިރާހ ތަ  ،ޤައ މ ތަކ ގައި  ެވސް.  ޤައ މ ތަކ ަގއި    ފ ގެ ޒީބ  
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ކީަގެއއް ނޫން. ކ ށެްއެގ އެންމެ އަޑީަގއި  އެޔާ  ކ ށ ެގ އެންމެ އަޑީަގިއ ހިމެނޭ މީހާ  ،އެއްބަސްވ ން ހެދިފައި މި ހ ންނަނީ

އެކީަގިއ އިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ ން  ޔާ  އޭެގ އެންމެ ައޑީަގއި ހ ންނަ މީހާ  ،ނ ވަތަ  އެ ކ ށް ޕްލޭންކޮށް  މ ޅި އެ ޖަރީމާ

އިޢ ތިރާފެްއ  ށަކަށް  ، އެ ކ އި ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އެކަނި. އެ ކ ށ ަގ  ނ ންީގނ ނީ ޔަހެދޭ ޤައ މަކަށް އަޅ ަގނޑަށް މި ފެ

އެކީަގއި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް     ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދާ މީހަކާންކ  ހ ޝަރީޢަތ ެގ މަރ ޙަލާ ނިމި    ން، ތަންފީޒ ކ ރަންކ ހ ނ ވަތަ  

ެގ އެއްބަސްވ ން ހެދިެގންާވނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  އެކީަގއި އިޢ ތިރާފ   ޙަޤީޤީ މ ޖ ރިމާ  ؛އެ ކ ށ ަގއި ހިމެނޭ މ ޖ ރިމ 

ކޮށްފައި ހ ންނަ ކ ދި ކ ށްތަކަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   އެ ކ ށާ ގ ޅިެގން  ،ޮގތަކީ  ވާ  ނ ދެކެން. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި މި

އެހެންނަމަވެސް، ހ ންނަނީ.    މި  ެމއްނ ވަތަ ެއއްބަސްވ   ،އެކީަގއި ހެދޭ އިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ ންތަކެއް މި ހ ންނަނީޔާ  މީހާ

މި މީހާ    ،ޮގތަކީ   ވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހ ރި  އަޑީަގިއ  އެންމެ  ކ ށ ެގ  ތަންފީންކ ހ އެ  ކ ށަ  ،ކ ރަމ ންޒ     ން ކ ހ   ށްއެ 

އިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ ން ހަދައިެގން ސިޔާސީ ޮގތ ން ސަރ ކާރ  ބޭނ ންވާ އެހެން އެކީަގއި  ޔާ  ކ ރަމ ންދާ މީހާޒ ތަންފީ

އިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ ން މި ހައްޔަރ ކ ރ މަށް    އިލ މަށް ނ ވަތަ ސަރ ކާރ  ބޭނ ންވާ އެހެން މީހ ން ހިފަ  ށްމީހ ން ޖަލަ

ޚިލާފ  ކަމެއް.    ހ ރި ޕްރޮސެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ވަޑަިއެގން ކ ރެއްވި ާގނޫނާމިހާރ   ؛ ނީ. މިއީ ޕްރޮސެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްހެދެ

 ،އަޙްމަދ  އަދީބް؛ އެޮގތަށް އިޢ ތިރާފ ެގ އެްއބަސްވ ން ހަދާކަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނ ތައް ތަންނ ދޭ

އެންމެ ައޑީަގއި ހ ރި މީހާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން    އި އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލައިގަ   ،ކ ރީެގ ނައިބ  ރައީސް

އޭެގތެރޭަގއި ރައީސް   ؛އެކީަގއި ދެން ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ އެންމެން  އަދީބާއެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޙްމަދ   

ހައްޔަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ    އސި ހިފަ ؛ކަށްހައްޔަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ކަންތައްތަ  އިޔާމީން ވެސް ހިފަ

އެކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި    އޮންނަނީ ޕްރޮސެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލާ  ކަންތައްތަކެއްަގއި އަޙްމަދ  އަދީބްެގ އިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ ން މި

ރައީސް    ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އަޑ ިއވެނީ ؟މިއަށް ކިޔަނީ އަންދާ ާގނޫނ . އަޙްމަދ  އަދީބް ކޮބައިތޯ މިއަދ   .ރައީސް

އިޢ ތިރާފ ެގ   . ކަމަށްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ފައިސާއިން ފަިއސާ ދިންއަދީބް  އަޙްމަދ     ށްއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަ 

އަޑ އިެވނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިޔައިރ ަގއި  ވާހަކަ  ށް  ރައީސް ޞާލިޙަ  ،އެއްބަސްވ މަށް  ދިން  އެްއޗެްއ  ދެއްވި  އެ 

މި އެއްބަސްވ މ ަގއި އަޙްމަދ  އަދީބަށް ފިނި ކޮޓަރީަގއި ހ ރެވޭ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ނ ވަތަ ފިނި ވެސް  ނ ދައްކަން  

ހ ރެ ވާހަކަކޮޓަރީަގއި  މި  ެއއްބަސްީވއިރ ަގއި  އެއްބަސްވ ން  އެ  ޮގތަށް  ތަޙ ޤީޤ    ވޭ  އެްއވެސް  ޮގތަށް  ނ ދައްކާ  ވެސް 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީން ދިން ފައިސާެގ    ށްލަތެއްަގއި ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަހާމަރ ޙަލާއަކަށް ވެސް ެއއްެވސް  

،  މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކަެގން  ވާހަކަ ނ ދައްކާ  ޮގތަށް އެއްބަސްވެ 

 .. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި.ކަން  ޚިލާފަށް އިޢ ތިރާފ ެގ ެއއްބަސްވ މ ެގ ކަން ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް

 އިނާ އާދަމް.  ރޮޒަ

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒަ

ގ ޅޭ ޮގތ ން ހަމަ އެނިގހ ރެެގން   ދޮގ  ވާހަކަތައް ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާ  ،ރައީސްކަނޑައެޅިެގން ިއއްޒަތްތެރި  

ކަމަށް ވަންޏާ ފ ލ ހަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ    އެކީަގިއ އެނޭގ  ެއވަރަށް ހެއްކާ ،  ެގންދަވާތީވެ  ކަމަށް ވިދާޅ ވެ ދަްއކަވަމ ން

މި   މި  .ކަމަށް ނެތް  އަ  ތަނ ަގއި  ވާހަކަ  މީހެއް  ނެތް  ދެްއކ މަކީ  ތަނ ަގިއ  ދޮގ ހަދަިއެގން  ބޭނ މ ަގިއ  ކަތިލ މ ެގ  ބ ރ  

 ޙަޤީޤަތ ަގއި މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ  ވެސް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތެްއަގއި ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ކަމަށް   މ އާން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ކަނޑައެޅިެގން މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދޭ  ވިދާޅ ވީމާ

އެހެންނަމަވެސް އިންނަނީ.  ނ ބ ނެ  އެްއޗެއް  އަޅ ަގނޑ   ބަލައިނ ަގނެވެންޏާ  މަޖިލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަނޑައެޅިެގން   ،

ވިދާޅ ވީ އެދެން.    ަމ،ަގާވއިދޭ  ވިދާޅ ވެދެްއވ ން  އަޅ ަގނޑަށް  މާއްދާެއއް  ަގވާިއދ ެގ  އެ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާއާ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ވާހަކަދެއްކ މަކަށް.  ތެދ ބަހ ން  ނޯންނާނެ  ގަވާއިދަކ   މަޖިލީހ ެގ  ބެހޭ  ދެ!  ނިޒާމާ   ،

 މައްސަލަެއއް ނޫންކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް 

   ..އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަބ ރ  ކަތިލެވޭނީ ައބ ރެއް ޮއވެެގން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .    ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ޮއވޭ. ިއސްލާމްދީނ ަގއި އޮންނަ ކަެމއް   ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ޚިލާފ ނ ވާ ޮގތަށް   އިސްލާމްދީނާ

 ކަމެއް. ބެހޭ ޮގތ ން ދޮގ ހެދ މަކީ. ކަނޑައެޅިެގން ދޮގ ހެދ މަކީ މަނާ ނޫން މީހ ންނާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ންނަނީ. ނައިފަރ  އޮ ން ޚިލާފ ނ ވާ އިސްލާމްދީނ ެގ އަސްލަކާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ރައީސް.  ިއގްއޒަތްތެރި  ގ ޅިެގން    ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ ހާޒިަމއްސަލައާ  ތަޙ ޤީޤަށް  މީހ ން  ރ ކ ރެވ ނ  

ހ ންނާނެ. ކ ރީެގ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ރަނަގޅަށް    އެ ވާހަކަ  ،ނަމަ  ކެރ ނ   މީހ ން ދިން ބަޔާންތައް ރަނަގޅަށް ލިޔެލަން

އެ ވާހަކަ އޮންނާނެ   ،ކަމަށް ވަންޏާ  ތަޙ ޤީޤ  ބަޔާން ލިޔެލައިފި ؟ޑރ.  ޝައިނީެގ ތަޙ ޤީޤ  ބަޔާން ލިޔެލަން ކެރޭނެބާ

ވަންދެން    ދ ަވސް  120 ފެންނަނީ  . ތ ހ މަތެއް ެއއީ. ައޅ ަގނޑަށްތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޫސްތަކ ަގއި ޖަހާފައޮ  އެ  ކަމަށް

ޮގތަށް   ެގ )ބ( ބ ނާވަނަ މާއްދާ 96ތ ެގ މި ާގނޫނ ެގ   އިޖ ރާއީޖިނާ ؛ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް މި ާގނޫނ 

 ، ރ ކޮށްހާޒިފަދަ ބޭބޭފ ޅ ން    ދ ަވސް ތެރޭަގއި ދެން ކ ރާ ތަޙ ޤީޤެއްެގ ތެރޭަގއި ޑރ. ޝައިނީ   120ޖަލ ަގއި ބާްއވަން.  

މިލިއަން ރ ފިޔާ އިބްރާހީމް   37އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ފައިސާެގ ތެރެއިން    ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މި މަްއސަލައިަގއި

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ެވސް އޮތް    ،މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް ދިންތޯ ބަލަންޖެހޭނޫންތޯ އެބަ. އަޅ ަގނޑ މެން

ެވސް އެ މަްއސަލަ ޮއތް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   އި އޭ.ސީ.ސީަގ  ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި އެދެނީ ؟ެއއީ  ނޫންތޯ  ޒިންމާއެއް 

ވެސް ެއ މައްސަލަ ހަމަ ރަނަގޅަށް    އޭ.ސީ.ސީ.އަށް  އެބަ ައޑ ިއވޭ. އޭ.ސީ.ސީން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ޮގވަިއލަނީ

ރަީއސް  އިނޭގތޯ.  ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް އިޖ ރާއީ ޖިނާ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންެގ    ތ ެގ  ދިެވހި  ތަކެްއ ގ އް ހަާގނޫނ ން 

މި ާގނޫނ ން އެބަ    ،ކަމަކ   މަދ  ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް ހ އްޓެއް   އިނިގ ޅަިއަގންނަ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. މި ާގނޫނ ގަ 

  ސްޯގެގކ ރިން ކޮށްފައި ހ ރި  މީ   ވެސް.  ކޮށްފައި ހ ރި ޯގސްތައް ރަނަގޅ ކ ރަން  ،މަސައްކަތްކ ރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިޢ ތިރާ ؛ކަންތައް ޚާއްޞަކޮށް  ޕްރޮސިފ ވަކިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ކ ރިން ެގ  މީެގ  ޖެނެރަލް  ކިއ ޓަރ 

އެ ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް މިއަދ  ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ން    .ޚިލާފ   ލ ކޮށްފައި ހ ރި ޮގތް ެއއީ ާގނޫނާޢަމަ

އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި  ؛ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތަން މި  ތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮ

ޮގތ ން ގ ޅޭ  އިޞްލާޙާ  މި  އަދި  ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  ބޮޑަށް  ވާހަކަ    ވަރަށް  ދައްކާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  އިތ ރ  

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އިނާ އާދަމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒަ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނާ އާދަމްމެންބަރ  ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ 

ކަންތައްތައް  ބަެއއް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވާހަކަދެއްކ މ ަގއި މި ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙ ަގއި ހ ރި  

ވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ.   ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގ މި ކ ރެވެނީ. މިހާރ   ކެވޭދެ ަގއި ވާހަކަލެިވެގން މިތާއިވަރަށް އޮޅ ވަ 

ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓ މ ަގއި އިތ ރ      ،އައި ބަދަލަކީ   މީެގ ކ ރީަގއި ވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ. ހަމައެކަނި މި ާގނޫނ ން މި

ޕާސްޕޯ  ،ންސްތަކެއް ލާބެރިޒއާ ނޫނީ  ޮގތަކަށް މި ާގނޫނ ަގއި އިތ ރ  ކަންކަން ފ ރިހަމަވީމަ  ޓް ނ ހިފެހެއްޓޭނެ ކަހަލަ 

ތެރޭަގިއ  އޮތީ. ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ ތެރޭަގއި ބަލަންޖެހޭ އިތ ރ  ކަންތައްތަކެއް މީެގ  ސްފައި މިޮގމިހާރ  ބައްޓަންވެެގން

ބޮޑެތި ކ ށްތައް ކ ރާ މީހ ން    މިހާރ    ،ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ  ޮގސްފައި މިވަނަ ާމއްދާއިން ކަނޑެޅިެގން  75

ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ.    ބައިވަރ  ަމއްސަލަތައް އެބަ  އޮދަނީ. ނިޒާމ ަގ  ހަމަ ފ ރައިެގން ހަމަ  ދާންވީމާ

  ދާންވީމާ  ށްފައި ތިބޭ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ފ ރައިެގންކޮެގ ވިޔަފާރީެގ ބޮޑެތި ކ ށްތައް  ރަގ  ޑް

 ، އިތ ރަށް އެކްސްޓްރީމް ވިސްނ މ ެގ މީހ ންނާއިދަނީ. ހަމަ އޭެގ  ޮގތ ން ވެސް ހަމަ ދާންވީމަދަނީ. އެހެން ޮގތްވެސް  

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޕާސްޕޯޓް  ހަމަ  ހިނާގތީ  ކަންތައްތައް  ބައިވަރ   ހިހާ  މިކަހަލަ  ޕާސްޕޯޓް  ފަހައްޓަންޖެހޭ. ލަތ ަގއި 

ާގނޫނ  މިސްއިން ާގނޫނ  ނަހަދައެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ބަޔަކ   ޓަރޕްރިޓޭޓްކ ރާތީވެ ނ ވަތަ ޯގސްކޮށް ބޭނ ންކ ރާތީވެ 

މިތާނގައި  މީެގކ ރިންނ ތިބެވޭނެ.   ހެދީމަ  ާގނޫނެއް  ޓެރަރިޒަމް  އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި    ،ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި  މި 

ހައްޔަރ ކޮ ދަށ ން  އޭެގ  އެރައީސް  ހ ރީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށްފައި  ކިޔާފައި  ެއއްކޮށް  ޓެރަރިޒަމްހެނެކޭ  ާގނޫނ   ެގ 

އޭެގ    ،ާގނޫނެއް މި ރާއްޖޭަގއި ތިބޭ ވަކި ބަޔަކ  ވަކި ޮގތަކަށް ބޭނ ންކ ރާތީވެ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ނޫނިއްޔާ ؟އ ަވއިލެްއވޭތޯ

ކާ  ކ ރާ މީހަޯގސްކޮށް ކަންތަްއތައް ކ ރަންޏާ    ،ެއހެނެއްނޫން؟ ާގނޫނެއް މި ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންނ ވާނެ ކަމަށް ނިންމޭނެތޯ

ެވެގންދާންޖެހޭނީ ރަނަގޅަށް މީހ ން ކަންކަން ކ ރާނެ  ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ނިޒާމ  ބައްޓަ  .އަޅަންޖެހޭނީފިޔަވަޅ    ދޭތެރޭގައި

ރައީސް ޔާމީނަށް ނ ނެކޭ   ކަންކަން އެ ޮގތަށް ެގންދެވޭނެ ނިޒާމެްއެގ ޮގތ ަގިއ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  އެ  ،ކަމަށް ބަލައިެގން

ސިޔާސީ    ،އެތައް ބަޔަކ  ހަްއޔަރ ކ ރީމަ. ސިޔާސީ ޮގތ ން   ،ކަން އެހެން ކ ރީމަ. ނޫނެކޭ ބ ނީކަން  އެ  ،ބ ނި. ނޫނެކޭ ބ ނީ

އެ ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް    ،ޚިލާފަށް އެތައް ބަޔަކ  ހަްއޔަރ ކޮށް، އެތައް ބަޔަކާ ދޭތެރޭަގއި އަނިޔާވެރިވެ  ބޭނ މ ަގއި ާގނޫނ ތަކާ

ފ ރ ނަ އަތ ލައި  ޕާސްޕޯޓްތައް  މެންބަރ ދެންމެަގއި   ؛ނ ދީމީހ ންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   އެ    ާމފަންނ   ވެސް 

  ،ދ ވަސް ވަންދެން ނޫސް ކޮންފަރެންސްތަކާ ގ ޅިެގން ވެސް އަތ ލައިމަސް   އެއްޗެހި ހަތަރ ފާހަަގކ ރެްއވިހެން ޕާސްޕޯޓްތަކި 

ކަށެއް އަތ ލެވޭނެ ޮގތަކަށެއް  ލާއިރ ަގއި ެއޮގތައިއޮތް ާމއްދާތަކަށް ބަލަ  ކަންކަން އެހެން ކ ރީމަ. މިހާރ  މި ާގނޫނ ަގއި މި  އެ

 ނޫން މިހާރ  ާގނޫނ ެގ މާއްދާތައް ބައްޓަންވެފައި މިހިރީ. މީހަކ  ކ ށެއް ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް ނ ވަތަ ނ ވަތަ ކ ށެއް ކޮށްފި

އ ޅޭ  ފިލައިެގން ދާން  ައދި އޭނާ  ،ނަމަ  ބޫލ ކ ރެވޭ ެއކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފައިވާަގކަމަށް ނ ވަތަ ކ ށެއް ކ ރަން އ ޅޭ ކަމަށް  
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ތިޔާރ   ޚްއަމ ރެްއެގ ދަށ ން އޭނާ ފ ރ ން މަނާކ ރ މ ެގ އިކޯޓ   ، ނަމަ  ކަމަށް ބެލ މ ަގއި އެކަށީެގންާވ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރި

އަމ ރަކާ ކޯޓ   ލިބިެގންވެއޭ.  އިދާރާައކަށް  ތަންފީޒ ކ ރާ  މިހާރ   ާގނޫނ   ބޭނ ން   އެކީަގއި  ހަމަ  ހިފެހެއްޓެނީ.  މި  ވެސް 

 ، ވަނީ  އަނެްއކާ މާނަކ ރ ން ކަމަށް ބ ނެފައި އެއޮތީކީ.    ސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ ޮގތަކަށް ނޫން މިމީހަކަށް ޮގސްފައި މީހެއްެގ ޕާ 

ން ކަމަށް ވެސް  ޔ ރަށް ފ ރައިެގންދިރާއްޖެއިން ބޭލަތްތަކ ަގއި ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ މީހާ ދިވެހިހާމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ  

ކަން ވެސް ނޫންން ހ ްއޓިެގންދާ ކަމެްއ  ޔ ރާްއޖޭެގ ރަށްރަށަށް ދި  ،ތާކަށް ދިޔަކަސް  ކޮންމެއޭނަ  އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ،  

އަނެއްކާ ިމކަން ކ ރާއިރ ަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން މީހަކ  ފ ރ ން މަނާކ ރ މަށް އެދި އެނިގެގން އެބަ  ދޭ.   އިންމި

އޭނާ ކޮށްފަިއވާ ކަަމށް ނ ވަތަ ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް   ،އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބ ނެ ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާއިރ 

ގ ޅ ވައިދޭ ހެކީެގ މަޢ ލޫމާތ    އޭނާއާއި އެ ކ ށާތަ ކ ރަންއ ޅޭ ކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކ ށް އަންަގއިދޭން އެބަ ޖެހޭ.  ނ ވަ

އަދި ކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ލިބިފަިއވާ  ،  ދާންއ ޅޭކަން ބެލެވޭ ސަބަބ   އެބަ ދޭންޖެހޭ. އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިެގން

އެ އަމ ރ ގެ    ހެކި އެބަ ދޭންޖެހޭ. އޭނަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަޑ ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ  އެބަ ބ ނެދޭންޖެހޭ.ލިޖެންސް ނ ވަތައިންޓެ

ބ   މ އްދަތ  އެބަ  ބޭނ ންވާ  މަނާކ ރަން  ފ ރ ން  ތަފ ނެދަށ ން އޭނާ  މިހާ  ކ ރީަގއި  މީެގ  މިއީ  ހ ރި ދޭންޖެހޭ.  ސީލ ކޮށް 

ަގއި ކ ރީަގއި ޯގސްކޮށް ކ ރަމ ން އައި ކަމެއް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ، މިހާރ  ހަޤީޤަތ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

  ލައިެގން ވާހަކަދެްއކީމައިއެހެންނަމަވެސް، މިކަން އޮޅ ވަ ދަނީ.    ެގނެވިފަިއ އިޞްލާޙ  ެގނެިވެގން މި  މިހާރ  މި ާގނޫނަށް

ނ ަގއި އޮތް އެްއޗެއް އަކ ރ ން އަކ ރަށް  ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަލަން ތިބޭ މީހ ންނަށް މި ާގނޫ  އެންމެ ރަނަގޅެއް

ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން   އޮތީ މިހެންނޭ ކިޔާފައި އޮޅޭ   ނޫން. ނ ކިޔައިދީ ތިބެ މީަގއި މި  ދެނީކީއަޅ ަގނޑ މެން މިތާަގއި ކިޔައި 

މަޖިލީހ ެގ    ޮގތެއްަގއި  މ އާންތ ން  ިމ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔި  ،ވެސް އެނޭގ  ވާހަކަދަްއކަނީ. ދެން ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް

ެއއާެއކީަގއި ނޫސްތަކ ެގ ހެޑްލައިންތަްއ  ވަދެ މި ނަަގިއެގން މީަގއި ހ ރި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ނ ކިޔާކަން. އަދި ހަމަ  ވެބްސައިޓަށް

ލާފައި ހެޑްލައިންެގ ތިރީަގއި ހ ންނަ ވާހަކަތަކެއް ނ ކިޔާކަން.  އިންނަ އެްއޗެްއ ކިޔަ އޮ  އިހަދާއިރ ަގިއ ވެސް ހެޑްލައިންގަ 

ޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަކީ އޭގެ   އޮޅޭ  ޮގތަށް،  އ ފެދޭޙަޤީޤަތ ަގއި މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނަށް ދޭއިރ ަގިއ ފިތ ނައެހެންވީމާ،  

  ، ހ ރެކަން  ހ ރި ކޮން ސަބަބ ތަކަކާ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް މީަގއި އެބަ ؛އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކީަގިއ   ެއއަށްވ ރެ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތާ  ، އް ެއއަށްވ ރެ ރަނަގޅަށްމިހާރ ވެސް ކ ރާ ކަންތައްތަކެ  ،ށްކަންކަކަ ކޮން ޮގތްތަ

ތަފ  އެހެންވީމާ،  އެއަށްވ ރެ  މިހިރީ.  ާގނޫނ ަގއި  މި  ބަޔާންކޮށްދީފައިކަން   ނ ކިޔަ ޭއަގއި  ސީލ ކޮށް  ކަންކަން  ިއ ހ ރި 

މިތާ  ވާހަކަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  އޮޅި އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  މީހ ންނަށް  ތިބޭ  އަޑ އަހަން  ދެއްކީާމ  މިަގިއ  އ ޅެނީ   ެގންދޭ 

އ ޅެނީކީ.    އަޅ ަގނޑ މެން މި  ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ކ ރާ ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނަގޅ ވެެގނެއް ނޫންކީއްކ ރަންކަން. ޕްރޮސި

 އ ޅެނީކީ. ައޅ ަގނޑ މެން މިތާ ކ ރަން މި  ފ ލ ހ ން ކ ރާ ހ ރިހާ ކަމެއް ރަނަގޅ ެވެގނެއް ވެސް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ވ ރެ ރަނަގޅަށް ކަންތައްތައް ކ ރެވޭތޯ ާގނޫނ ތަކަށް ެވސް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް    ދިވެސް ިމހާރަށްއ ޅޭ މަސައްކަތަކީ އަ
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 ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންނަނީ. މީހ ން ބަދަލ ކ ރާނީ ކަންކަން ޯގސްވީމަ. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  ހެދ ން ހ އްޓާލާނީކީ ނޫން

އ ޅެން ޮގތަކަށް  މީހ ން  ހަ ؛ނ ވަތަ  މީހ ން  ހައްޔަރ ކ ށްކ ރާ  ކ ށްކ ރާ  ޮގތަށް،  ބިރ ަގއި  އްޔަރ ނ ކ ރެވޭ  ކޮށްފާނެކަމ ެގ 

ބޮއްސ ންލައިެގންދާން މިހާރ  ވެސް ދިމާވެފައި މި އޮތް    އަޅ ަގނޑ މެނަށް މަސައްކަތެްއ ނ ކ ރެވޭނެ. ރާއްޖޭެގ ކަންކަން

ެއއްޗެހި ބޭނ ންކ ރާތީ. އެކަމަކ ، އެ ކަންކަން އެހެން ކ ރީމާ    ޮގތ ަގއި ާގނޫނ ތަކާ  ނަހަމަ،  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކީ

ޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓ ން    ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ މީހ ން ބަދަލ ކ ރަން އެބަދާންޖެހޭ.    ޮގތަށް އަދަބ ދެވިެގން އެބަޖެހޭ  އަދަބ ދޭން

 ހޮވޭ މީހ ން ވިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެފަދަ ކަންކަން ކ ރީމަ ރައްޔިތ ން ދެވަނަ ފަހަރަކަށް އެ މީހަކ  ނ ހޮވާ

 ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަކަށް ކ ރަމ ންދާ  ދޭތެރޭަގއި ކ ރަންޖެހޭ  އެ ކަންކަމާ  ،ތަން. ރައްޔިތ ން އެ ކަންކަން ބަލައިަގނެ

ރަީއސް ޔާމީންެގ ވެރިކަން ވެސް    ،ޮގތ ަގއި ާގނޫނ ތައް ބޭނ ންކ ރީމާ  މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. ނަހަމަ

 6މިތާ  ތިބީ. ޕީ.އެން.ސީ ހަދައިެގން ެއއާ ލައިެގން މ ޅިެއކ   މެންބަރ ން މިތާ މި  3ނެތީ މިއަދ . ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އެންމެ  

ތަނަށް އައިއްސަ ރަްއޔިތ ންނަށް   . އެ ވާހަކަ މިއަދ  މި މެންބަރ ން ހަމަވެެގން މި އ ޅެނީ. އެއީ ކަންތައްތައް ޯގސްކޮށް ކ ރީމާ

 ކަެމއް އެހެނެއް އެ  ، ހަދަންއ ޅ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް ށްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކީ ަވއްކަންކ ރާ މީހަކަރާއް  ،އޮޅޭ ޮގތަށް

އެ ދަނީ. ޗެކެއްަގއި އޮ. ކޯޓ ތަކަނ ވާނެ  ނަންބަރ  އޮޅިެގން ތްށް ޮގސްެގން ރައީސް ޔާމީންެގ މައްސަލަތަްއ ބެލެމ ން 

ހ ރިކަން.   އެ ވިދާޅ ވާ ކަންކަމެއް ކޮށްފައި  ،ބާކީ ހ ރި ހ ރިހާ ހެކިތަކ ން ފެންނަން އޮތް ކަމަކީ  ،މަތްވިެއއް ކަމަކ ލާސަ

ނ ހިފެހެއްޓިފަިއ ހ ރީ މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ.   ،ނ ހިފެހެްއޓޭނެތީވެ  މަދ ވީމަކާރެްއ ޗެކެއްެގ  ބަނަން  ،އެހެންނަމަވެސް

ތަން ލޯ ކ ރިމަތީަގއި   ޚަރަދ ކޮށްފައި ހ ރި ންހ ރި. ނ ލިބޭ ފައިސާއި އެކަމަކ ، ކޮށްފައި ހ ރި ކަންތައްތައް ފެންނަން އެބަ

ތަނ ަގއި މިއޮތް ހ ރިހާ   ހެންވީމާ، ިމއަދ  ކޮންެމހެން މިހ ރި. އެ ވާހަކަތައް ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ. އެ  ފެންނަން އެބަ

ކ ރެވޭނެ   މާ  ކަންތަތަކެއް  ނ ވި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާ  ، ހެދިެގން   ބަޔަކަށްދ ވަހ   ހ ންނެވި  ވަަގށް    މިހާރ   ދިމާލަށް 

ކަންކަެމއް  ސް ޮގިވޔަކަ މި  އަދި  ޯގސްކޮ  އްލެއްހަ  ބޭފ ޅ ން  މި  ރަނަގނ ވޭ.  ކަންތައްތަކެއް  ކ ރި  ިމއަދ  ށް  ޅ ކ ރަން 

ޕާސްޕޯ މީހ ންެގ  ތިއްބެިވއިރ   ވެރިކަމ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  މި  އ ޅެނީ.  މި  ހ ށަހެޅިެގން  ހިފަހަޓ ާގނޫނ ތައް  ިއެގން އްޓަތައް 

ފ ރ ނަނ ދީ  މީހ ންނަށް ވެރިކަމަކ     ،ތަންތަނަށް  މި  މިހާރަކ   އ ޅެނީ  މި  ހ ރީ.  ހިފަހައްޓައިެގން  ބޭނ މ ަގއި  ސިޔާސީ 

  ކޯޓ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ؛ ބޭނ މަކ  ޖަލަކަށް ލާފައެއް ނެތް. އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ރައީސް ޔާމީން ވެސްއެްއވެސް މީހަކ  ސިޔާސީ

ވާކަމ ެގ ހެްއކެއް ރައީސް ޔާމީން ވެސް މިއަދ  ެވސް ދޫވެފައި ހ ރިކަން ެއއީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ޮގތަށް  ނ ފޯރ 

 މާ ރަނަގޅަށް   ެއއަށްވ ރެ  ،މ ަގިއ އެހެން މީހ ން ބަދ ނާމ ކ ރިޔަސްކެވ އްވާހަކަތައް ދެ  ވެއިންތިޚާބެއް ކައިރިވަމ ން އަންނާތީ

ޮގތް އެނޭގނެ. މިހާރ  މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ތެރެއަށް އަތްނ ބާނާކަން    ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް މި ކަންކަން ވެފައި އޮތް

އަތްނ ބާނާކަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނޭގނެ. މިހާރ  ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާެގ ތެރެއަށް ވެސް  

  ހައްޔަރ ކ ރި ޒަމާނެއް   އިގ މަތީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޕޭމަންޓ މަތީަގއި ހ އްޓާ ވެސް ެގންޮގސް ހިފައެނޭގނެ. މި ބޭފ ޅ ން މަ
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ާގނޫނ ތަކާ ކ ޑަމިނ ން  އެންމެ  މީކީއެއް.  މިއަދ   ނ ކ މެެގން  ނޫން  މަގ މައްޗަށް  ބޭފ ޅ ން  މި  ބޮޑ     ،އިރ  އ ޅޭ  ޚިލާފަށް 

ންޑަމިކެްއެގ ތެރޭަގއި ވެސް މި ބޭފ ޅ ން މަގ މައްޗަށް ނ ކ ެމެގން އ ޅ ނ  ދ ވަހ  ވެސް މި ބޭފ ޅ ން ހައްޔަރ ކޮށްފައެއްނ ވޭ.  ޕެ

އާންމ  ރައްޔިތ  މީހާ   ،ލެވޭނީއިއެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ޮގތަށް މިތަނ ަގއި ވާހަކަދެްއކިޔަކަސް އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަ 

. މި މަޖިލީހ ެގ އޭނ ވެ   ހާ ދ ވަހެއްތޭ ޮގތެއް ވެސް ކ ރި ކަންކަމެއް ވެސް އަދި ހަނދާންނެއެްއޮގތަކަށް ވެސް ެވެގންއ ޅޭ

މި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގިއ މި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ  ؟ތެރޭަގއި މިހެން ވާހަކަނ ދެއްކި އަޅ ަގނޑ މެން ތިބީ ކިތައް ދ ވަހ ތޯ

 ؟އޭރ ަގިއ ކޮބައިތޯ ރައްޔިތ ންެގ ައޑ ؟ ލީ ކިތައް ދ ވަހ ތޯތަނަށް ވައްދަިއެގން މަގ މަްއޗަށް އ ކާ  ސިފައިން މި،  ެގންޮގސް 

ލީ އެްއވެސް މައްސަލައެއް  މިތާ ޮގތެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީތަކަށް  ިއއްވޭނެ އެްއވެސް  ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ އަޑ  

އިރ ަގިއ ކާކ ކަން ނޭނޭގ ޮގތަށް  ޗެހި ބަހާލިއް ފްލެޓ ތަކާއި އެ  މާލޭގެ   ،އެްއވެސް ޮގތަކަށް؟ ނ ބަލާ ދޫކޮށްލީ ކިތައް ފަހަރ ތޯ 

އެތައް ފަހަރ  ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވާފަިއ    ،މި މަޖިލީހ ން އެތައް ފަހަރަކ   ނަންބަރ ތަކެއް ެއކަނި ޖަހާފައި ފޮނ ވީމާ

ޮއޅ ންފިލ ވަ ބައެްއކަން  ކޮން  ނ ބެލޭ. އިއެއީ  ވެސް  މިހާތަނަށް  އަދިެވސް  ވެސް  މައްސަލަ  ެއ  ވެސް  ބ ނީމާ  ދޭށޭ 

ކ ރި    ަގނޑ މެންނަކަށް މިހާތަނަށް އަދިވެސް ނޭނޭގ އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ދަރަޖައަށް ކަންތައްއަޅ 

ޅޭނެ.  ޙަޤީޤަތް ޮއޅިެގނެއް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނެއް ނޫ  ބަޔަކ  މިއަދ  މި ތަނ ަގއި ނ ކ މެ މި ވާހަކަ މި ޮގތަށް ދެއްކީމަ

އެ ދަނީ   މިއިން ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  ެވސް ކޮމިޓީއަކަށް ަވއްދާ މަްއސަލައެއް ެވއްޖެއްޔާމިއަދ  މި މަޖިލީހ ަގއި    ،މިހާރ 

.  ނ ޖެހޭ ޖަހާކަށެއް  ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފެހި  ؛ތަނަށް މި ބޭފ ޅ ން ވައްދާހާ މައްސަލައެއް   ބަލަމ ން. މި 

ކިޔާފަ ެގއްލ ންވަނިއްޔޭ  އެައރލައިނ ން  ދައ ލަތ ެގ  ވެސް  ވާހަކަދެއްކިއިރ ަގއިމިއަދ   ބޭފ ޅ ން  މި  ބޭފ ޅ ންެގ    ،އި  މި 

ަގނީ ހިނ  ިގނަ ޤައ މ ތަކ ެގ ދައ ލަތ ެގ އެއަރލައިން  ވެރިކަމ ަގއި ެވސް ދައ ލަތ ެގ އެއަރލައިން ހަމަ ެގއްލ މ ަގއި ހިންީގ.

ސަބްސިޑީސް ޓަކައި  ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދީެގންެގއްލ މ ަގއި.  ައގ   ޓިކެޓ   ،  ެގ 

ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްދޭންޖެހެނީ ންކ ޑަކޮށްދީެގ ކަމެއް.  ދަންނަ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  މިއީ  ހިންާގކަން  ެއއަރލައިން  ޤައ މީ   

ހަމަ އެ ޮގތަށް ސަބްސިޑައިޒްކޮށްެގން ކޮށްފައި ހ ރީ. ދެން   ، ފައިދާނ ވާތީެވ އެ ތަނަށް. ީމެގ ކ ރީަގއި ވެސް ފައިދާނ ވާތީ

ބޭނ ންވެެގންމިކަހަލަ   ދައްކަން  އޮޅ ވާލަން  ރައްޔިތ ންނަށް  ކޮންމެހެން   ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ މެންނެއް  ޖާަގ  އެ  އ ޅޭއިރަކ  

އަޅ ަގނޑ މެން    ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް މިތަނަށް ދައްކަން އަިއއްސިްއޔާ  ،ދޭކަށްނެތީމ . އެކަމަކ ، ޕީ.ޕީ.ެއމ ން ވެސް ހަރ ދަނާ

ތަކަށް ކޮންމެ ށް ޖާަގދީެގން އެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ހ ންނާނީ. މިހާރ  ވެސް ކޮމިޓީމި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގިއ އެ ބޭފ ޅ ންނަ

ބޭފ  އަމިއްލަޅަޕީ.ޕީ.އެމް  ައދި  ވިޔަސް  ހ ށަހަޅަ  ކ   ބަލަން  މައްސަލައެއް  ވިޔަސް  އެ މެންބަރަކ   ވަންޏާ  ކަމަށް  އިފި 

ބޭފ ޅ ންނަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  އެ  ބެލެމ ން  ަމްއސަލަތައް  އެ  ކ ރިއަށް.  ދަނީ  އެ  ކޮމިޓީތަކ ަގއި  މައްސަލަެއއް 

ތަނ ަގއި   އްދަްއކަން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  މި. މި ބޭފ ޅ ން ބޭނ ން ވާހަކައެމި މަޖިލިސް ކ ރިއަށް މި ދަނީކީ  ނޫން  ޖާަގނ ދީއެއް

ޮއޅ ވާލ މަ ރައްޔިތ ންނަށް  ެއހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ޓަކައި ށްފ ރ ޞަތ ލިބިެގން  ރަނަގޅ  ،    ާގނޫނަށް  މި  ެވސް  މިއަދ  
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.  ަގއި ވާހަކަދެްއކީމާ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަންލަިއެގން މިތާއިއޭެގ މ ޅި މަފ ޙޫމް އޮޅ ވަ  ،އިޞްލާޙ ތަކެްއ ހ ށަހެޅ ނީމާ

އަޅ ަގނޑ  އެދެން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް މަޖިލީހ ެގ ވެބްސައިޓަށް ވަދެ މި ާގނޫނ ަގއި އޮތް އެއްޗެއް ތި ބޭފ ޅ ން ވެސް 

މިތާަގއި މި ދައްކާހާ ވާހަކަެއްއ އަޑ އަހަިއެގން މިއީ ތެދ  ކަމަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން ހ ންނަން !  ލައްވާށޭއިރަނަގޅަށް ބައްލަވަ

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޝ ކ ރިހަމަ ހެޔޮނ ވާނޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މަދ  ޝިޔާމްޙްމެންބަރ  އަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ވެސް އަޅ ަގނޑ   ގ ޅިެގން އަނެއްކާ    އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙާއީޖިނާޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ނ ވޭ. ސަބަބެްއ    ހަމަ މި ާގނޫނ ަގިއ ހަމަ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ހ ރީމަ އިނޭގތޯ. ހެްއކެއް ބޭނ މެއް  ،ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނީ

ހައްޔަރ ކ ރާކަށް. ސަބަބެއް ބޭނ ންވަނީ. ޕޮލިސް ފައި   ހިމީހަކ   ނ ވޭ  ބޭނ ންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެއްކެއް ބޭނ މެއް

ލާން ށް ހައްޔަރ ކޮށް ޖަލަ އިސަބަބެއް ބޭނ ންވަނީ މީހަކ  ހިފަ  ،ނ ވޭ ކޮމިޝަނަރަކަށް އެ ހ ރީ ޅިޔަނ . ހެއްކެއް ބޭނ މެއް

ށް  މަހާލ މަށް ޓަކައި ބޭނ ން ޮގތަކަށް ހ ރިހާ އެއްޗެއް އަތަ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަވަނީ

،   އިރާތ ެގ ާގނޫނ ެގ ވާހަކަދައްކާްއއިރ އީޖިނާ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނީނަާގނޫނ ތަކަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތައް މި ެގން

ޞާލިޙް މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސް  ފ ރިހަމަނ ކޮށް  ކަންތައްތަްއ    އިޖ ރާތ ތައް  ކ ރާ  ކޯޓ ތަކ ން  ޮގތަށް  ބޭނ ންވާ 

ޭގަގއި ފިނި   އަޙްމަދ  އަދީބ ފެނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ މައްސަލައިަގއި    ންނަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެ

ހެކިދިނ މ ެގ ބޭނ މ ަގިއ    ރ  ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށްކޮޓަރީަގއި އެ ހ ންނަނީކީ ކޮންމެހެން ރައީސް ޔަމީންެގ މައްޗަށް ސަރ ކާ

އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ    ،އެކީަގއި   ނޫން. ރައީސް ޔާީމންެގ މަްއޗަށް ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ހެކިދިނ މާ  އެކަންޏެއް

ރައީސސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ތީވެވާ  ދީެގން ކަމަށް  ސަލާމަތ ން ހ ރެވޭނީ އަދީބަށް ލ ޔެއް   ޞާލިޙަށް

މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް ފައިސާ ދިންކަން އޭރ ެގ ދެ ކެބިނެޓ  މިނިސްޓަރ ން ހެކިވާނެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ އިބްރާހީމް  

 ށް. އަޙްމަދ  އަދީބަށްފައިސާ ެއއީ ކޮން ފައިސާއެްއކަން، ކޮން ދިމާލަކަށް ދިޔަ ފައިސާެއއްކަން އެނޭގނެ އަޙްމަދ  އަދީބަ

ލާނެ  އިދަްއކަ   އަދީބ  އެންމެ ފަހަރަކ  ވެސް ޖަލަށް ެގންޮގސްބަލަ އެ ވާހަކައަޙްމަދ   !ދަްއކާލަން ފ ރ ޞަތ ދީބަލަ  އެ ވާހަކަ

އެތާ  އަދީބ   އަޙްމަދ   ހ ރީރީއްޗަށް.  އެ  މިއަދ   މައްޗަށް    ަގއި  ޔާމީންެގ  ދަންނަވާހެން، ރައީސް  މި  ޔާމީންެގ  ރައީސް 

ހަމައެކަނި    ،ހ ރެވޭނެ ޮގތަކީ  ލާމަތ ންޞާލިޙަށް ސަ  އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ ން ރައީސް  ިއތ ރ ،  ދިނ މ ެގ އިތ ރ ންހެކިބަސް

އަދީބ    އަޙްމަދ   ފ ރިހަމަވެެގންދާއިރ   އިޖ ރާތްތަްއ  މި  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ދޫކޮށްލައިެގން.  ެގއަށް  އަދީބ   އަޙްމަދ  
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 ނ ދީކ ންނާނެ. ރަސްމީކޮށް ސިޔާސީ މަސަްއކަތަށް ނ ކ ންނާނެ. މަސައްކަތަށް ނ ކ ތަރަސްމީކޮށް ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ނ 

 ފިތިފައި ރީއެހެ  އްމަދ  ޞާލިޙްމ ޙައިބްރާހީމް  ކ ރެވޭނެ ެއްއވެސް ކަެމއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

ތެރޭަގއި  37 ރ ފިޔާެގ  އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ  ،މިލިއަހް  އެހެރީ.  މަޖިލީހ ެގ    ،ފައިސާ  ފިތިފައި  ރަްއޔިތ ންެގ  އޭރ ެގ 

ބަޔަކަށްދިކޮޅ  އި  ،މެންބަރ ންނަށް ތެރެއިން  ެމންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  ތިބި ރައްޔިތ ން  ހަމަ   ؛ަގިއ  ން  ޔަީގއަޅ ަގނޑަށް 

އެ ލިސްޓ ން   .އެްއޗެހި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާއަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ މި ދައްކާ ވާހަކަ ރަނަގޅަށް. ނަންތަކާ

 ؟ހ ރި މައްސަލަތަކަށް މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ އ ނިކޮށްެގން މި ބޭބޭފ ޅ ން މި ތިއްބެވީ. އޭ.ސީ.ސީގައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަެއްއ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނޫން. އަޅ ަގނޑަށް    އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގނެ ކަން ޔަީގންކަމާ އެކީަގއި ކަމެއް ވިދާޅ ވީމާ އަޅ ަގނޑަކަށް އެނިގފަިއވާ ކަމެއް

ދައްކާފައި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ހަމަ ޔަީގނ ން ެވސް ނ ާވކަން އެނޭގ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ

 ިއ ެގންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް ކޮންމެހެން. މެންބަރ  ދައްކަވާ ވާހަކަތަކ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް 

 މެންބަރ    ދައްކާއިރަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ާވހަކަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވެ ހ ންނަވާފައި  މިޭގތެރޭަގއި  ވަޑަިއަގންނަވާ  އެބަ  އިނޭގތޯ.    ސް  ސިއްރެއް  މީެގ  ނޭނޭގ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ތަނަށް. 

ވިސްނާ  އެްއޮގތަކަށް  ހަމަ  ނޭނޭގ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ހޯދަވިސްނާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވަނީ.  މި  މިހެން  ކަެމއް  އި  ކީއްެވެގން 

 .. ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަޅ ަގނޑަށް  ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ބެހޭ މައްސަލައެއް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ނިޒާމާ

ނ  ނިޒާމީ  ހަމަ  ރަނަގޅ   ަގާވއިދ  ވަރަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނެންގެވިްއޔާ.  ކ ތާ 

 އެނިގވަޑައިަގނަވާނެ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

މި ހ ރީކީއެއް    އަޅ ަގނޑ   މި   ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ   އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ވާހަކަެއއްދެްއކީމަކާ ތަނަށް އައިއްސަ 

 އްކާތީ އަޅ ަގނޑ  މި ތެދ ަވނީ އިނޭގތޯ. ދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .    ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް 

އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ މި އިޝޫައކީ މި މަޖިލީހ ން  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

އްލ ކ ރަން އައީ.  ހަ ކިޔާފައި މި މައްސަލަ  ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ތަފާތ ވާނޭ  19  ، އްލ ކ ރަންހަޔަީގނ ން ވެސް  

މަ ައއި  ބޮޑ  އެސަރ ކާރ  ވެސް  މަ ިއަގނޑ  އެންމެ  ބަލަޕީ.އާރް.ސީ .ދަކީ އެމް.އެމްގ ސައް  އެކަމ ަގއި   ،އިެގ މައްސަލަ 

ހިމެނޭ މީހ ންނަށް އަދަބ ދިނ ން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއޭ ބ ނާިއރަށް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ ަވޑަިއަގންނަާވ  

އެ  ހަމަ  ަވޑަިއެގން  މަޖިލީހަށް.  ދިފާރައްޔިތ ން  އެހެޢ ކަން  އިނޭގތޯ.  ހަމަ  ކ ރައްާވ  އަޅ ަގނޑަށް  އޭތި  ންވީމާ، 

އި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކޮށްލަން ވެސް ނޭނިގެގން މި އ ޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާގނޫނ ތައް ހަނިކ ރާ ވާހަކައާ އެްއޮގތަކަށް 

އޮތީ   މި އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙެއް ހ ށަހެޅިފައި  އީޖިނާ  ،ނ ލިބޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަހަލަ މ ހިންމ   ޖާަގެއއް

 ... މިއަދ  ހެނދ ނ  ދަންފަޅި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބެހޭ މެންބަރ ؛ ނިޒާމާ  ނިޒާމާ  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން.  މައްސަލައެއް   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ދާއިރާެގ   ،ބެހޭ  މީދޫ  އަްއޑޫ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ެގ ދަށ ން ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(  58ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެީގ މަޖިލިސް ގަވާއިދ ެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވނީ މި  ަގއި  )ނ(  އަސްލ ތަކާ  ،އިނޭގތޯ.  އަދަބ ތަކަށް    އިސްލާމްދީނ ެގ  ބަސްމޮށ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޚިލާފ ނ ވެ 

 ެމންބަރެއްެގ އިްއޒަތާިއ ކަރާމާތަށް އ ނިކަމެްއ ނާންނާނެ ޮގތ ެގހިތައިެގން މަޖިލީހާއި މަޖިލީހ ެގ ެއއްެވސް  ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް

ބ ކޮށް ވާހަކަ މިހާރ  އެ ދައްކަވާ  ޠަމ ޚާ  ބ ކޮށް ވާހަކަދެއްކ ން. ޖަްއސާެގ ރިޔާސަތާޠަމ ޚާ  މަތިން ޖަލްސާެގ ރިޔާސަތާ

ވާހަކަތައް ތަކ ރާރ ކޮށް ދައްކަވަމ ން   ށް ދޮގ ނޑ ެގ ިއއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އަރައިަގންނަ ޮގތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގ

ނ ެވވޭނެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ    މިއީ މިހާރަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކަށް ވިދާޅެއްެގންދަވާތީ އަޅ ަގނޑ  މި ނެީގ.  

 ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން އެ އޮތީ ލިޔެފަ.  58ނޫނޭ. ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި   އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނަށް  އީޖިނާ  ،އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ 

ީމެގ ވާހަކަ.  ދަންނަވަނީއިޞްލާޙ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   ދަްއކާއިރ   ވާހަކަ  ދެވަނަ    ،ތެރެިއން  ބަހ ސްަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ ެގ 

ހަތަރ  ފަހަރަށް މިހާރ  މީދޫ ދާއިރާގެ    މާްއކާއިރ  ވެސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ވާހަކަ އައިދަ ވާހަކަ  ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ 

ވާހަކަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ނަންަގަވއިފިއޭ.  މައްސަލަ  ނިޒާީމ  މެންބަރ   ޖިނާތެއްޮގކޮންމެ ؛އިްއޒަތްތެރި    އީ ިވޔަސް 

އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލައަކީ    ، މް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއަކީއިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނ ެގ ވާހަކަިއެގ ތެރެއިން އަންނާނެ. ެއއީ އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގިއ ހިނާގފައި އޮތް ބޮޑ ސިންާގ ޖަރީމާއެއް. ބޮޑ ސިންާގ ވަްއކަމެއް. އެ ަވއްކަމ ެގ ފައިސާ    ،އެއީ 

ތެރޭަގއި ކ ރީެގ ދެ ވަޒީރ ެގ  ޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނެގން. ޭއގެ   ބެހިފައި ހ ރި ދިމާދިމާ އެބަ

މިލިއަން    37ހާޒިރ ަގިއ މިހާރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ފައިސާއިން  

  ލައިފިއްޔާ ވެއޭ. އެ ަވޒީރ ންެގ ތަޙ ޤީޤ  ބަޔާން ރަނަގޅަށް ފ ރިހަމަކޮށް  ރ ފިޔާ ދެވ ނ އިރ ަގއި ކ ރީެގ ދެ ވަޒީރަކ  ހެކި އެބަ

ައޅ ަގނޑ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ ވާހަކަތަްއ ލިޔެވިފައި ހ ންނާނެ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ޖިނާ ދެންނެވިހެން  ވެސް  ފާހަަގކ ރެވޭއީކ ރިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ާގނޫނ ަގިއ  އިޖ ރާތ ެގ  އޮތް    ،  މި  ހ ށަހެޅިފައި 

ފާހަަގކ ރެ  ކަމަކީއިޞްލާޙ ަގއި  މ ހިންމ   އެންމެ  ހެކިން   ،ވޭ  ހަމައެކަނި  ކަމަކީ  ތާއީދ ކ ރާ  އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ  
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ައއިއްސަ މި އޮތް މާއްދާ. އެ މާއްދާއަކީ ވަރަށް    އައިއްސަ މި އޮތް ބައި.ދިނ މަށް  ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް  ،ރައްކާތެރިކ ރ މަށް

ޮގތ ެގ ވާހަކަ އަންނައިރ ަގއި  ސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓ މ ަގިއ ޢަމަލ ހ ރި ޕާ   މ ހިންމ  މާއްދާއެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ކ ރާ 

އެއީ މިހާރ ެގ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އެ ސަބަބ    ،ނ ވޭ. ސަބަބެއް ބޭނ ންވަނީ. ެއއީ ސަބަބަކަށް ވަނީ  ހެއްކެއް ބޭނ މެއް

ކަހަލަ ޮގތަކަށް ޖެހެނީ. އެދާން މި    ،އެ މީހަކ  މި ދަނީ ޖަލަށް  ބަޔާންކ ރަނީ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ސަބަބ  ބަޔާންކ ރީމާ

ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގއި މި ހ ށަހެޅ ނ   ހާލ ަގއި.  މި  ރައްޔިތ ން ތިބީ   ؛މި އިޞްލާޙ  މި ެގނެވ ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެސް   އެ އިޞްލާޙަކީ  އިނޭގތޯ  އްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަނގ ރޫޓ ވަމ ންދާތީ  ،ކ ންފ ނި  އޭިވއޭޝަން  ވާހަކަ    ،އައިލެންޑް  އެ 

މަ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމަކަށް ވާތީ ރައްޔިތ ންެގ ކ ންފ ންޏެއް އެ ކ ންފ ންޏަކީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ދައްކާލަން ހަ

  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ؛ގ ޅ ންހ ރި  ވާހަކަ ދައްކަން ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭ. މި ފަހަކ ން ރައްޔިތ ންނާ

. ދިވެހިރާއްޖެ ބަނގ ރޫޓ ވެފައި މި އޮތީ. އެ ވާހަކަ ދައްކަން ދިވެހި ރަްއޔިތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ހާލަތ  މިހާރ  އޮތް ޮގތް

އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މި ތަނ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މި ތިބީ. ރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބެ  

ބަހ ސްކ ރެވި، މަޝްވަރާކ ރެވެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     މިކަމ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކަިއ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި

ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފ ރ ޞަތެއް ވެސް ނ ދޭ މިއަދ . ހ ށަހެޅޭ ހ ރިހާ އެްއޗެއް މި ތަނ ަގއި ތިބި ސަރ ކާރ  

އެ މައްސަލަތައް ބޭރ ކ ރާތީ ަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ ން ހަމަ ތްރީލައިން ރެޑް ނެރެފައި  މެންބަރ ން، ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވެ

އެ އަދި  ހިތާމަކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ރ މަށް  އެޮގތަށް  ވާހަކަކޮޅ     ހަމަ  ކަންތައް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޮގވާލަމ ން 

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.އިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖަހާއިރ .   11ެގންދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް ކ ރިއަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެން

 

 { އަށް 11:05އިން  10:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاއީވާ ޢަބްދ   ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ އިބ `.    ،  ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއީތިދާމި ދަންފަޅީަގއި 

  އީ ޖިނާ)  2016/12ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
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 މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާެގނައ މ ެގ ބިލ .  ށް އިޞްލާޙ (އައިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނ 

 .ލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

މި ބިލ ަގއި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އިތ ރަށް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ  މި އެދ ނީ

ތަފ ސީލ ކޮށްދެއްވ މަށް ޓަކައި. ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ މި ތަނ ަގިއ ފ ރަތަމަ ދަންފަޅީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  

ބި ތަޢ މި  ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކަކީލަށް  ބިލަށް  މި  އަދި  ިގނަ  ރީފ ކޮށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ފައިދާތަކެއް އޭެގން  އަދި    ،ގ ނަ 

ކަމަށް ކ ރާނެ  ފައިދާތަކެއް  ކަންކަން   ؛ދައ ލަތަށް  މި  އިތ ރަށް  ބޭނ ންވޭ  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަދެއްކީތީވެ  މޭރ މ ން  އެ 

  ، ދެްއކި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ވެސް ފ ރަތަމަ ދަންފަޅީަގއި ވާހަކައެޮގތ ން ؛ސާފ ކޮށްލަދޭން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙ  މިހާރ  މި އޮތް ޮގތ ން މީހެއެްގ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓ މަށް    75ާގނޫނ   

ހެކި    ،ށީެގންވާ ހެކި ލިބޭ ކަމަށް ވާނަމަކަމަށް ބެލ މ ެގ އެކަ  ޅޭއ މީހަކ  ފިލައިެގން ދާން  ،މ ރެއް ހޯދ މަށް ހ ށަހެޅޭނީ އަކޯޓ 

ލިބިފައިވާނަމައޭ ީމަގިއ މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން ބަޔާންކޮށްފައި އެ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ިއޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ  

ެގން ކޮށްލެވޭ  ކޮށްބޭނ ން ކަމެއް އެއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރ ކާރަކ ން ނ ފޫޒ ެގ ބޭނ ން  ،ވަރަށް އާދަިއެގ ޮގތަކަށް. ބޭނ ންވީމާ

ންނަނީ ެއކަށީެގންވާ ހެއްކެއް. ހެއްކާއި  ކ ރީަގއި މި އޮ ؛ޮގތަށް މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ. އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް

މާނަކޮށްލައްވާ  ،ސަބަބާ ދަންނަވަނީ  !މި  މި  އަޅ ަގނޑ   މިންަގނޑަކ ން  ބޭފ ޅ ން  ،ާގނޫނީ  މި    ެގއެ  އަރިހ ން 

ްއތޯ މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާ ފަސޭހަކޮށްލާފައޭ މި އޮތީ. ފ ލ ހ ންނަށް މިހާ ބާރ ތަކެއް ލަްއވާށޭ ކިހާ ތަފާތެއިބައްލަވަ 

. ކޯޓ ތަކަށް ެވސް މި ދެންނެވި ޮގތަށް އެހާ ފަސޭހައިން ކަންކަން ކ ރ މަށް ދޭކަށް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ހެޔޮނ ވާނޭ

ވަނަ    4ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ    75  ،އ ޅެނީ  ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މި؛ ނ ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދޭކަށްޖާަގ

ހިފެހެއްޓ މަށް އަދި އިބަލަ  ށްމި އިޞްލާޙަ؛ ނަންބަރަށް މީހެްއެގ ޕާސްޕޯޓް  ާގނޫނ ަގއި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  މިހާރ   ލާއިރ  

އޮތީ.   ދާންއ ޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް މި  މީހަކ  ފިލައިެގން  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ ތެރޭަގއި އެކޯޓަށް  

މީހެއްެގ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް.    އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބިނާކޮށް އެ  ،އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި އޮންނަނީ

ޚިލާފ    ސަރ ކާރ  އައ މ ެގ ކ ރިން ވާހަކަދައްކަމ ން ައީއ ފ ލ ހ ންނަށް އާދަޔާ؟ ވަނީ  ކިހިނެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި

ޮގތ ން އޭރެްއަގއި އޮންނަ ވެރިކަމަކަ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރ މަށް ޖާަގ  ށްބާރ ތަކެއް ލިބި، ސިޔާސީ  ، ވެރިން ބޭނ ންވާ 

ފަސް އަހަރ   ؛ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން އައިތ ގެ  އިޖ ރާއީ ޖިނާ   އިވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  ކ ރީގަ   ބިެގންދާލި

މ ޅިން އެހެން ބަޔަކަށް ބާރ ތަކެއް ދީެގން.    ،ވަންދެން ޢަމަލ ކ ރަމ ން އައި ޮގތް މި ބަދަލ ކޮށްލަނީ މ ޅިން އެހެން ޮގތަކަށް

އަޅ ަގނޑ  މި   ،ނ ފޫޒ  އޮެވެގން ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާ ތަޣައްޔަރ ކ ރާ ތަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެގސަރ ކާރ   ،އެހެންކަމ ން
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މި  ،ދަންނަވަނީ ފާހަަގެވެގން  އެކަޭމ  ދަންނަވަނީ.  މި  އެ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ދެން  ިއއްޒަތްތެރި    ދަނީ.  ވިދާޅ ވަނީ  ބޭފ ޅ ން 

ވާނ ވާ ނޭނޭގ މީހ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލ އިތަކެްއ   ،މި އަންނަނީ  ސަބަބ ން  ވަނަ މާއްދާެގ  94މި ބިލ ެގ    ،ރައީސް

ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ ،    ،ނީ. ނޫންެގނެވެެގން މި އަންނަނީ. މިއަށް އިޞްލާޙ ތަކެކޭ މި  ނޫނީ ފަސޭހަތަކެކޭ ލިބި

އ ފ ލ މަށް ާގނޫނ ަގއި އެ މާއްދާ އެކި ައކ ރ ތަކ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތ ތަްއ  ވާޢ ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މީހެއްެގ މައްޗަށް ދަ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  މިހ   ،އިތ ރ ކ ރ މަށް  ވާނ ވާ  ށަހަޅާފައި  މާނައަކީ،  އޭެގ  އަނެއްކާ  ނޭނޭގއޮތީ.  ވެސް  މީހ ންނަށް 

ެވެގންދާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ިމ   އޮތީ. ފަސް އަހަރ   މި  ހޯދާފައޭއިތ ރަށް ވާނ ވާ ނޭނޭގ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރ މަށޭ ޖާަގ

ާގނޫނ ެގ މިހާރ    ،ތެއްެގ އިހ މާލ ން މެނ ވީބެހޭ ފަރާ  ތ ެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށިތާ. ކަމާ އިޖ ރާއީޖިނާ  ،ދެންނެވީ

  ނ ދާނެވާނަމަ، އެ މ އްދަތަކަށް ނޫނީ އިތ ރ ެވެގނެއް  އ ފ ލަމ ންނ ދާ ކަމ ގައިވާޢ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ދަ

ވާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ   ދަންނަމިހާރ  މިއޮތް ޮގތ ން އެކިއެކި އަކ ރ ތައް އިތ ރ ކޮށްެގން މި  ،އެހެންނަމަވެސް  އިތ ރ  މ އްދަތެއް.

ކޮބައިތޯ ؟ އ ޅެނީ  ވާނ ވާ ނޭނޭގ ޮގތަށް އިތ ރ  މ އްދަތ ތަކެކޭ މި ހޯދަނީ. ކީއްކ ރަންތޯއޭ މި  ،އ ޅެނީ  ފާހަަގކޮށްލަން މި

ބޭނ މަކީ އެބަޞްއިޚ ލާ؟ މީެގ  ދަންނަވަނީ؟ އޮތްތޯއޭ  ތެރިކަމެއް  މި  ވެސް މި    ،އެހެންވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ  

ިއއްޒަތްތެރި    ލާނަންއިދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަ  ވާހަކަ މި  ސާކޮށްެގންނޭ މިދިރާ  އިރަނަގޅަށް ކިޔާފަ

ތަނަށް ހ ށަހެޅޭ   މި  އިއޭރ ގަ ؟ ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވީ  ފައިރަށް، ކ ރިން ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވި، ކިހާވަރަކަށްތޯ ދިރާސާކ ރައްވާމެންބަ

ކަމެއް ވެސް އޭރަކ  ނެތް.    ވާހަކަދައްކަމ ން އައީ. ރަނަގޅ  ެއއް ކިތަންމެ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙަކަށް ވެސް އޭެގ އަނެއްކޮޅަށް

މިހާރ  ރައްޔިތ ންނަށް ،  އެހެންނަމަވެސް،  ބަނިޔާދަންކަން  ސަރ ކާރ ެގ  ރަނަގޅ ކަާމއި،  ސަރ ކާރ ެގ  މިހާރ ެގ 

ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދެމިހ ންނައިރ ަގއި މިއަދ ެގ ހާލަތަށް ވިސްނާލަްއާވ! އަޅ  ،  ހާމަކޮށްދިނ މ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެގންނައިރ   ،ދަންނަވަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި ާގނޫނ ތައް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން   ،މިފަދަ ބޮޑެތި ިއޞްލާޙ ތައް ާގނޫނ ތައް 

ކ ރެވޭނީ  ޒ ފޮނ ވާއިރ ަގއި އެފަދަ ާގނޫނ ތަްއ ހިނާގނީ، ތަންފީއަށް  ކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގ ފާސްކޮށްފައި ތަސްދީ

ކަމަށް ވާނަމަ،    މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ؛ސިސްޓަމ   ،ވަރ ަގދަ އަޅ ގނޑ  މާނަކ ރަނީ ސަރ ކާރ ތަކަށޭ.  ވަރަށް ވަރ ަގދަ

މ  މަތީއަމިނިވަން  ާގނޫނެއްެގ  ހަރ ދަނާ  ޒާތ ަގއި  ޭއެގ  ކަމަްއސަސާތަްއ  ހިނާގ  ނ ފޫ  އެ؛ ށްން  އިންތިހާއަށް    ޒ  އޮތީ 

.  ތަންތަން ބައްޓަންކ ރ ވާފަ  އޮތީ އެ   ަގއި ކ ރެވޭ ޮގތަށް އެ. ބޭނ ން ކަމެއް، ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ބޭނ ން ހިނދެއްފޯރ ވާފަ

އިޞްލާޙެއްގެ   އިންމިއެހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންނަށް ނިކަމެތިކަން މި އަންނަނީ  ؟ ކ ރެވޭނީޒ ދެން ކޮން ާގނޫނެއްތޯ ތަންފީ 

.  ނިސްޓްރީތައް އެހެރީ އ ފައްދާފަސަބަބ ން. ކޮންމެ ނިމ މެއްެގ ސަބަބ ން. ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވެނީކީ ނޫން. ބޭކާރ  މި

  ވެކާއި ނިކަމެތިކަމެއް އިހ ސާސްވާތީ ޔަރައްޔިތ ންނަށް މީެގ ހ ރިހާ ދެރަ؟ ތިއްބެވި. ކީއްކ ރަންތޯ  ބޭކާރ  ވަޒީރ ން އެބަ

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  މި އެދ ނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް މިއަދ  ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިެގންފައިވާ އިްއޒަތްތެރި  ތިދާއީ ބަހ ސައިބ   މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ނިމ ނީ.   އި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަ

 

 ސައްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަ 8

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފަށަނީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް. 

ކ ނި   ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{8.1}

އިްއޒަތްތެރި  މެނޭޖ  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ބިލަށް  މި  ެގންދިއ ން.  ކ ރިއަށް  ބަހ ސް  ބިލ ެގ  ކ ރ މ ެގ 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ން. ވ ން އެދެދެއް މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގން

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ދަނެގތީ  -{8.2} ނާޡިމް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ     ، ދާއިރާެގ    2010/7ާގނޫނ  

އ  ލާމަރ ކަޒީ  ދާިއރާތައް  އިދާރީ  ާގނޫނ (އަށް  ސޫ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންގ މ ެގ  ބިލ .  އިޞްލާޙ ލ ން  ެގނައ މ ެގ 

ރި މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެ

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( މި ބިލަށް ވެސް މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަަވން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް    ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  -{8.3}

ތައް  ކައ ންސިލ   ،ކޮށްޒ ތަކަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރ ތައް ތަންފީކައ ންސިލ   ލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ންސޫލާމަރ ކަޒީ އ  

ރާރ .  ަގިއވާ  ހިންގ މަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅ އްވާފަ

ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. 

ާގނޫނ     ،މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{8.4}

އިޞްލާޙ )ޖ ޑީޝަލް ސަރވި  10/ 2008ނަންބަރ    ާގނޫނ (އަށް  ކޮމިޝަންެގ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން ސް  ބިލ .  ެގނައ މ ެގ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  ؛އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ

  ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{8.5}

ނަންބަރ    ާގނޫ   2006/3ާގނޫނ   މާލިއްޔަތ ެގ  އިޞްލާޙ ނ (އަ)ދައ ލަތ ެގ  ބިލ ށް  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން    .ެގނައ މ ެގ 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.   ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ( ... )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ އެދިަވޑަިއަގންނަވާ
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ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{8.6} ާގނޫނ    ،ތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  )ޔ ޓިލިޓީސް ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ    2020/26ނަންބަރ   

 ން އެދެން. ނެތް. އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންދެްއވ 

 

 ޅާ ކަންކަން ން ހ ށަހަ . ކޮމިޓީތަކ  9

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދަެގ    78އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައްކަތް މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސަްއކަތ ން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  ަމޖިލީހަށް  )ށ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އާންމ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ   

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ 

 

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވަނަ މާއްދާެގ    78މިއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ؛ ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  

ަގވާއިދ ެގ  )ށ( އިޞްލާޙ  ނަ މާއްދާެގ  ވަ  74ކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ިމއީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ 

ފޮނ އްވަެގސ ވާލ ކ ރ މ   ދަށ ން ވަޒީރ ންނާ އްވާ ޖަވާބ  ނ ވަތަ ކ ރެވ ނ   ކ ރައްވާ ސ ވާލަކަށް ވަޒީރ  ދެ ،  އި ނޯޓިސް 

ަގާވއިދ ެގ    ލަކާސ ވާ ކ ރ މ ެގ   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މެންބަރ ންނަށް ލިބިދޭ އިތ ރ  ސ ވާލ   78ގ ޅިެގން މަޖިލީހ ެގ 

މި މައްސަލައިަގއި އާންމ  ކޮމިޓީެގ ،  ވާތީ   އިފާޅ ކ ރައްވާފަ   ފ ރ ޞަތ ެގ ދިގ މިނާ ގ ޅިެގން ބައެއް މެންބަރ ން ކަންބޮޑ ވ ން 

ރާެއއް އެރ ވ މަށް މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން އެދިވަޑަިއަގތ މާ ގ ޅިެގން އާންމ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ، އާންމ  މަޝްވަ

އެކ ލަވަ ަމޝްވަރާ  ޮގތ ެގ  ފެންނަ  ދަންނަވައިކޮމިޓީއަށް  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓ .  މިހާރ  އިލާލެވ ނ   ނަން 

  ،ވަނަ މާްއދާެގ )ށ(ަގއި މިހާރ  ވަނީ  78ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އޮތް ޮގތް.    78ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  

ދިނ މ ެގ ަވގ ތ  ކ ރިއަށް  ގ ޅިެގން މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން އޭނާއާ އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މާ ޖަވާބ   ވަޒީރަކ  ދޭ ޖަވާބަކާ

ދިން ސ ވާލަށް ވަޒީރ ދޭ ޖަވާބ ދީ މިނެޓ  ގ ނަން ފަށާނީ ނޯޓިސް  20އެ    މިނެޓ  ވަންދެނެވެ.   20ެގންދާނީ ިގނަވެެގން  

ހ ށަހެޅ ން   އިޞްލާޙ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅާ ؛ކ ރ މަށްފަހ  ެގނައި ބަދަލ  ޓީން މަޝްވަރާއާންމ  ކޮމިނިމޭ ހިސާބ ންނެވެ.  

 ެގ ދަށ ންވަޒީރަކ  ދޭ ޖަވާބަކާއި ގ ޅިެގން މި މާއްދާެގ )ހ(  -ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  78ލާނަން.  އިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

މިނެޓ    20މިނެޓ  ވަންދެނެވެ. އެ    20ދާނީ ިގނަވެެގން  އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މާއި ޖަވާބ ދިނ މ ެގ ވަގ ތ  ކ ރިއަށްެގން  އާއޭނާ

ދިން ސ ވާލަށް ަވޒީރ ދޭ ޖަވާބ ދީ ނިމޭ ހިސާބ ންނެވެ. އިތ ރ  ކ ރި ބަޔަކީ ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ނޯޓިސް ،ގ ނަން ފަށާނީ
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  10ދިނ މަށް އިތ ރ   ވާބ ޖަ  އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ ާމއި  ނަމަ އޭނާއާ  ނ ކ ރާޟ ކ ރެޭވ ވަޒީރ  އިޢ ތިރާދަންނަވަނީ. އަދި ސ ވާލ 

ސ ވާލ ކ ރ މާއި އަދި ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދިނ މަށް   ަވޒީރ ންނާ  އީމި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިނެޓ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.  

ޮގތ ން މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި ވެސް ބަެއއް މެންބަރ ން ވަގ ތ  އިތ ރ ވާން ބޭނ ންވާ ކަމަށް   ގ ޅޭ  ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މާ

އެކަމާ  ،ހަަގކޮށްފަިއވާތީާއއިފާ ކ ރިން   އަދި  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރެވިެގން  އެކަން  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ގ ޅިެގން 

ކަމަށް މައްސަލައެއް  ފޮނ ވި  ކޮމިޓީއަށް  ކިހާވަގ ތެއްތޯާއއިއަޅ ަގނޑ މެން    ،ާވތީ  މިދެންނެވިހެން  އަދި    ، އިތ ރ ކ ރާނީ 

ން ، އާންމ  ކޮމިޓީއިމިދެންނެވި ޮގތަށް އާންމ  ކޮމިޓީން ނިންމަ،  ވަރާކ ރ މަށްފަހ އިތ ރ ކ ރާނެ އ ސޫލަކީ ކޮބައިތޯ މަޝް

އެކ ލަވަ  ފާހަަގކޮށްލާނަންއިރިޕޯޓ   އަޅ ަގނޑ   އެާއއެކީަގއި  ބައްދަލ ވ މ ެގ    ،ލާފަިއވަނީ.  އެހ ނ   ވޯޓަށް  ކޮމިޓީެގ  އާންމ  

ދެންނެވީ.   މި  ދެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ނިންމ މެއް  ފާސްކޮށްފަިއވާ  ބަދަލަކީއިއްތިފާޤ ން  ބޭނ ންވާ  ދ ވަހ ެގ .  ެގންނަން  އެ 

މާފަންނ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޢަލީ، ފ ނަދޫ   ، ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގން ވޯޓ ދެއްވާފައިވާ ބޭފ ޅ ންނަކީ

ދާއިރާެގ ދާއިރާެގ ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިން، ކ ރެންދޫ    ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ ، އަލިފ ށީ

މިދެންނެވި ބޭފ ޅ ންެގ އިއްތިފާޤ ން  މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް، އަދި ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން.  

އިޞްލާޙ   ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ފާސްކޮށްފައިވަނީ.  މި  ހ ށަހަޅަން  ެގނައ ަމށް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ، 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    އަދި މިދެންނެވި ޮގތަށް މި މާއްދާ ފާސްކ ރ މަށް. ވަރަށް  ،މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ތ ކޮއިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންދެއްވ ން އެދެން.  

 . އާދަމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  އާދަމް ޝަރީފްމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަ

ިއއްޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލ މ ެގ ކ ރިން މިއަދ  މާވަށ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 މަނިކ ފާނ  ލިޔ އްވާފައި ފޮނ ްއވި  ޔަީގން އެ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ؛އެ މަނިކ ފާނ ،  މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ކ އްލި މައްސަލަ

ކ އްލި މަްއސަލަެއއްކަން އެއީ. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އެހެން ދިމާލަކ ން ފޮނ އްވި މަްއސަލަެއްއ ކަމަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ.  

  ،ވާތީވެ  ވަރަށް ގ ޅ ންހ ރި މަސައްކަތްތަކެްއ ކ ރެއްވި ބޭފ ޅަކަށް  އައިލެންޑް ޭއިވއޭޝަނާ  ، މަނިކ ފާނަކީ މޯލްޑިވިއަން   އެ

ސް މަްއސަލައެއް އޮތްކަން. ެއއީ މި ސީރިއަ  ،ސްސާއްޚަިއަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ވަރަށް  އެ ހ ށަހެޅ އްވި މަްއސަލަ

ދިޔަ  ތާެގ ތެރޭަގއި ރޭަގނޑ ެގ ަވގ ތެްއަގއި ހަނިމާދޫ އެއާރޕޯޓަށް ޖެއްސި މަތިންދާބޯޓެއްެގ ފ ރޮޅ  ފަޅަިއެގންނިމިދިޔަ ހަފ 
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ސީރިެއސް ؛މައްސަލަ.  ވަރަށް  މައްސަލައެއް.  އެއީ  މަތިންދާބޯޓ ަގއި  ޮގތެްއަގއި    ، އާންމ  

އެ ލޭޔާރސްތައް ކެހެމ ން، ނ ވަތަ   ،ރޮޅ ތަކަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ވަކި ލޭޔަރސްތަކެއް ހ ންނަކ ރާ ފ ބޭނ ންއި ލައިޓ ތަކ ގަ ފ 

ދިޔަ ހިސާބަކަށް  ވަކި  ވަރަށް  މާ،އިޭގނެމ ން  ނ ރައްކާ  ޭއެގ  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭކަން   ދެން  ފ ރޮޅ   އެ  އަދި  އޮތް    ބޮޑަށް 

ދިޔައިރ  ެވސް ބަދަލ ނ ކޮށް އޮތްއޮތ މަކީ  ށް ޭގނެމ ންއެހާބޮޑަ  ، އެހެންނަމަވެސްނޭގ ކަހަލަ ކަމެއް.  ޓެކްނިކަލް އެންމެނަށް އެ

އެ ފ ލައިޓ ން މީހ ން ދަތ ރ ކ ރ މ ަގއި ވިސްނަންޖެހޭވަރ ެގ ނ ރަްއކާތެރި ކަމެއް. އަދި މީހ ންެގ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  

އް ހ ށަހެޅީމާ ވެސް މިއަދ   ފާނެ ކަމެއް. އެވަރ ެގ މައްސަލައެއި ފ ރާނައަށް ވަރަށް ނ ރައްކާވެދާނެ ކަހަލަ ހާދިސާއެއް ހިނަގ

ވެސް ބޭރ ކޮށްލެއްވީތީވެ ިއއްޒަތްތެރި    ން އެކަންލީހ މި މަޖި  އިޖަހަ  ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ސަރ ކާރ ން ރަބަރ  ސްޓޭންޕް 

މި   ،އެއަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން.   ތަނަށް އާންމ     ދެންމެ 

ހ ށަހެ ވަރަށްކޮމިޓީން  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށް  އެވިދާޅ ވި  ޅ ނ   އޭަގއި  ސަބަބަކީ  ތާއީދ ކ ރަން.    ،ފަދައިން   ބޮޑަށް 

ކ ރ މ ެގ ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  އަދި ވަރަށް ބޭނ ންތެރި  މިނިސްޓަރ ންނަށް ސ ވާލ 

ހަމަ   ،ރ ންެގ ފަރާތ ން ކ ރެވޭ ސ ވާލ ތަކަށް ބަލާއިރ  ފެނިެގންދަނީށް ވަޑަިއަގންނަވާ ިގނަ މިނިސްޓަހަމި މަޖިލީކަމެއް.  

ނ ހިނގައިެގން  މަޝްރޫޢ ތައް  މަޝްރޫޢ ތައް ނޭނޭގތީ  ،ިގނަފަހަރަށް  ދ ވަހެއް  ފެށޭނެ   މިނިސްޓަރ ންނާ  ،ލަސްެވެގން، 

އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގިއ  މަންޒަރ .  ިގނަ ސ ވާލ ތައް ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާ  

އަދި މަޖިލިސް   ،މީދ ކ ރާ ކަހަލަންގ ޅިެގން ރައްޔިތ ން އ   އެ މައްސަލަތަކާ  ،ކަމަކީ   އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވިެގންދާ އަނެއް

ހިތްޕ ޅ  އެންމެ  ވެސް  ސ ވާލ ކ ރަްއވަ މެންބަރ ން  އިތ ރަށް  ނ ލިެގން  ޖަވާބ   ފަދަ  އަދި    އި،ހަމަޖެހިވަޑައިަގންނަވާ 

ހަމަޖެހިވަޑައިނ ަގންނަަވިއެގން އަށްފަހ ަގއި ވެސް ދެްއވާ ބައެއް ޖަވާބ ތަކާ ދޭތެރޭަގއި ސީދާ ރިޔާސަތ ން ވެސް ހިތްޕ ޅ  އެ

އެާއއެކީަގއި ވަޒީރ ން    ވާހަކަދަްއކަވަންޖެހޭ ބަެއއް ހާލަތްތައް ައއިްއސަ އޮތްކަން. ސަރ ކާރ  ވަރަށް ސްލޯ. އަދި ހަމަ

ތަނ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން   މި  ،ތަނ ެގ މެންބަރ ން ެވސް  ވޭ ވާހަކަތަކ ން ވެސް މިޒިރ ކޮށްެގން މިތަނ ަގިއ ދެކެ ހާ

ހިތްޕ ޅ  ކ ރެވިެގންވެސް  މަސައްކަތްތަކެްއ  ވަރަށްހަމަޖެހިވަޑައިަގންނަވާވަރ ެގ  މިތަނ ން  ފެނިެގންދޭ.    ނ ދާކަން  ބޮޑަށް 

ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ  ބޭޒާރ ވާ މިންވަރ     ނެތް  ޝައްކެއް ެވސް  ،ނަމަ  ތަނ ަގއި އަދި ވަގ ތ  އިތ ރ ކޮށްފި  ކ ރިއަށް އޮތް

، ެއއީ  ކަންކަން ހާމަވެެގންދާ މިންވަރ  ވެސް އިތ ރ ެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ  އިތ ރ ެވެގންދާނެ. އަދި ރައްޔިތ ންނަށް މި

ޖަވާބ ދާރީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ފަރާތްތަކ ން ސަރ ކާރ   މަޖިލީވާދަވެރި  މި  ކ ރެޭވ މަސަްއކަތ ަގއި  ރަނަގޅ     ަގއި ހ ކ ރ މަށް 

އެ  ކަމަށް  ނިޔަތ ަގިއ  ކ ރަްއވައިފި  ބޭނ ން  ކަެމއްއްޖެވެ   ފ ރ ޞަތ ެގ  ެވެގންދާނެ  ހަމަ   އްޔާ  އަދި  ދެކެން.   ކަމ ަގިއ 

އެާއއެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން ސަރ ކާރ ެގ ެމންބަރ ންނަށް ވެސް، ސަރ ކާރ ން ވެސް ކ ރާ ކަންތައްތައް  

ކްރެޑިޓް ލިބޭވަރ  ކޮށްލަދެއްވ ަމކީ ވެސް  ސަރ ކާރަށް    ން ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ވެސްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ބޭފ ޅ 

ކ ރ މަށް ކަމަށް. މިހާރަކ  ނ ފެނޭ މަޖިލިސް މެންބަރ ން ވެސް ސަރ ކާރ  ދިފާޢ   އެއީ މ ހިންމ  އަދި ބޭނ ންތެރި ކަމެއް
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ތަނެއް ެވސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ކ ރާއްކަތްއް ދަްއކާލަން މަސަކަމެ  ތަނެއް. ކ ރެވޭ  ވެސް މަސަްއކަތް ކ ރަމ ންދާ

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ފ ރ ޞަތ  ދެއްވީތީ ވަރަށް ކ ރަން މިމީދ ންއ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އިތ ރ  މެންބަރަކ  ވާހަކަފ ޅ 

ތާ ނިމޭއިރ  ހ ރިހާ މައްސަލައެއް ހަމައަށް ޮގސްފަިއވާ ކަންކަން ހަފ   ކ ރަނީ މިައދ ެގ ވޯޓަށް އެހ މާތ  އަޅ ަގނޑ  ަގސް

 އަދ  ތަޅ މ ގައި ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ ނީ. އެކ ަގއި ވޯޓަށް އަހަން. މި

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާއި ޤައ މީ ތަރައްޤީއާިއ  ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ  ޖެހިއިރ ،  10ލާނަން.  އިޮގތް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ރޭވިފަިއވާ

އި ދ ްއވާ އ ޅަނދ ތަްއ  ކަނޑ ގަ )  69/ 78ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވާފަިއވާ ާގނޫނ  ނަންބަރ   ؛ ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިން ކޮމިޓީ

ާގނޫނ   ދ އްވ މާ ިއޞްލާޙ (އަބެހޭ  ބިލާށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ގ ޅޭ  ެގނައ މ ެގ  އޮފް  މިނިސްޓަރީ  ސިވިލް  ޮގތ ން    އެންޑް 

ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް ރާއްޖެއިން  ؛ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ   ރިޖީޚާ  ޖެހިއިރ ،  10އޭިވއޭޝަންެގ ބޭފ ޅ ންނާއި ބައްދަލ ކ ރ ން.  

  ،، ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންަގޕޫރ އާ ޖެއްސ މަށާއި، ޔ ނަިއޓެޑް ސްޓޭޓް އޮފް އެމެރިކާ، މެލޭޝި ސަފީރ ން ހަމަޓްޑެންސިރެ-ނޮން

ސަފީރ  ހ ންނަވާ  ކަނޑައަޅ އްވާފަިއ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިންޑިއާއަށް  ހަމަޖެއްސ މަށް އަދި  ބޭފ ޅ ން  ކަމަށް 

ދިރާސާކ ރ ން.   މައްސަލަ  ފޮނ އްާވފައިވާ  ކޮމިޓީމާލިއްޔަ   ޖެހިއިރ ،  10ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ   ؛ތ  

ދިރާސާކ ރ ން.  އަރެންސާއިންޝ  ބިލ   ބެހޭ  ކޮމިޓީ  ޖެހިއިރ ،   11  މ އައްސަސާތަކ ެގ  ޕާޓީތަކަށް ؛ މިނިވަން  ސިޔާސީ 

ވަނަ    179ޮގތ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ގ ޅޭ  ކ ރ މ ަގއި އަމަލ ކ ރަމ ންދާ އ ސޫލާ ވަކި   މީހ ން ވެއްދ މ ަގާއއި

ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން 19- ކޮވިޑ ؛ ަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ   12:30ކ ރ ން.  ށ ން ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާމާއްދާެގ ދަ

ފަރާތްތަކަށް   އިޤ ތިޞާދަށް ލޯނ ނަާގފައިވާ  ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ސަބަބ ން  އަސަރ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ    ފ ަވއްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒ   އި،ނ މަށް އެދި ގޮވައިލަ ދި  ޓޯރިއަމްރަމޮ

ވަނަ މާއްދާެގ  179ްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރަ ؛ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ކޮިމޓ12:30ީރާރާ މެދ  ޮގތެްއ ނިންމ ން.  ަގ

މަޑަވެލީ ދިރާސާކ ރ ން.    ދަށ ން  މައްސަލަ  ހ ށަޅ އްވާފައިވާ  ފިރ ޝާން  ޙ ސައިން  މެންބަރ    ، ޖަހާއިރ     2ދާއިރާެގ 
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އްކާ ބެހޭ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ކަމާ ގ ޅ ން ހ ރި އިދާރާތަކާ ބައްދަލ ކ ރ ން އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތް.  ހެ؛ ރީ ކޮމިޓީ ޝިއަޖ ޑީ

  .ޖަހާއިރ  9ހެނދ ނ   ެގވާ އަންާގރަ ދ ވަހ   2022 ޖޫން 21ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/20/2022 9:14:05 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah

Results

Present: 41
Eligible to vote: 40

Yes: 5
No: 33

Abstain: 0
Voted: 38

Not Voted: 2

VOTE - 1 / 2    [Document created: 6/20/2022 9:14:49 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 2 / 2    [Document created: 6/20/2022 9:14:49 AM]




