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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل الموالس  ة الوالص   حيم، الحمد هللحمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސަލާމުގައި ތިއްބެީވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  41ަވުގތު ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްބެީވ މަޖިލިސް ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް މި

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. 1ީވ ހުންނެފުޅެއްަގއި ދަތުރުސްމީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރަ 8

 

 ންކުރުން ޖެންޑާ އިޢުލާއެ .3

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .2/ޞޚ/2019އޖ/؛ނަންބަރު އެޖެންޑާ؛ މިއަދުެގ އެޖެންޑާ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލޭެގ ަގއި މާ 2019 ބަރުންސެޕްޓެ 20ލަން ބޭނުން. ައޅުަގނޑު ދަްނނަާވ ގައި ޮގތު ރިޔާސަތުން އަންާގ އެްނުގމެްއެގ

 ،ފެންފިޔާުޒެގ/ދިާސގައި ތ.ބުރުނީޙާރުެވރި އަލިފާނުެގ އަބަދަށްފެހި މަުގގައި ހުންނަ ުގދަނެްއގައި ޯރެވ ހިނާގދިަޔ ބި

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އިމީ ނިޢުމަތް މިންަވރުކުރެއްުވމަްށ ދާެގ ސުަވުރގޭ އެ މަުރޙޫމާއަށް  .އިއިޝަތު ޝައުނާ ަވނީ މި ދުނިޔެ ދޫކުރަްއާވފަޢާ

އަދި މި ހިތާމަެވރި ބިރުެވރި  ލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްުވަމށް އެދި ދުޢާ ދަންނަަވން. ޢާއި އެދި ދުޢާ ދަންނަާވ އަދި

މި ށް ރަޙުމާއި ަޙމްދަރުދީ އަރިސްކުރަން. ނަންއެންމެ ހާެގއްލުން ލިބުނު  ،ލާތަކާއި އިޢާޙާދިސާަގިއ ެގއްލުން ލިބުނު 

އެލްެގ ފަޔަރ ސީ..އި، ފުލުހުންނާއި، އެމް.އޭނެތި ހިތްަވރާއެކު ކުރިމަތިލީ ސިފައިންނާ ސާގައި ފަސްޖެހުމެއްދިޙާ

ނެތި ަވުގތުން ަވުގތަްށ  ކޮްށ އެްއެވސް ކަހަލަ ފަސްޖެހުމެއްޞައަދި ޚާއް ރެސެންޓާރެްޑކް އަންބްރިޭގާޑއި، މޯލްޑިވި 

ލުެގ ސްކޫލާއި، އިމާދުއްދީން ސްކޫ ން ފޯރުކޮށްދިން ކަލާފާނުތެރިކައެހީ މީހުންނަށް  ،ލާތަކަށްއިޢާޙާލުގައި ޖެހުނު 

މުަވްއޒަފުންނާއި، ީޓޗަރުންނާިއ އަދި ހިތްަވުރަގދަ ެއއްބަިއަވންތަކަން ދެއްކި ިދެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑު 

 ތެރި ޝުކުެރއް ަދންނަަވން. ޞްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނަމުަގއި އިޚުލާ

 

 

 ސަލަ އް ލި މަ ކުއް  .5

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ކުއްލި ަމއްސަލަ އި ލިބިފައޮްތ ކުއްލި މައްސަަލެއއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުެގ މަސައްކަުތގައި އެބަ

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުއްލި މައްސަލަ  .ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ަވނީހުށަހަޅުއްާވފައި 

 ކޮށްލަދެއްުވން އެދެން. މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްެގ ންޔިތުއްރަ

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ. މިއަދަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ައޅުަގނޑު ރޮއެފައި މީތި މި ހުށަހަޅަނީ   `. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަޅުަގނޑު ކާށިދޫ ާދއިރާެގ  ،. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނޭގތޯ އެއްއްސަލަ ެވސް މި މައްސަލަ. މިއީ ަވރަށް ބޮޑު މަ

 މިައދުެގ މި ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލައަށް މި ހުށަހަޅަނީ ޖާބިރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ނަށް ލިބޭ ރުންމެންބަަވނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

މާލޭގައި ދިިރއުޅެމުންދާ ކަމަށް ީވިހނދު މާލެައކީ ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށްއިޚުތިޔާުރެގ ދަށުން. 

ތުމުެގ ނަތީޖާއެއްެގ ނެއި ފަޮގތުަގއި ެއޅި އާބާދީެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ހަރުދަނާ

ެގައކަށް ބޮޑެތި  43ުގދަން އަނަދއިެގްނ ޮގސް  4އާއި  ގެ  7ރޭ  ެގަވނަ ދުަވހު  2019ޓެންބަރު ސެޕް 20ން ޮގތު

އަްށުވރެ ިގނަ މީހުން   400ދިސާެގ ސަބަބުން ޙާެގައކަށް ބޮޑެތި ެގއްލުްނ ލިބި މި  43އްލުން ލިބި، ެގައކަށް ބޮޑެތި ެގ

އެންމެހާ މުދާތައް އަލިފާނުްނ އަނދަިއެގންޮގސް އެކެްއެގ  އިވާ ދާފަ ހޯމަށްީމހުން ދިރިއުޅުނިކަމެތި ޙާލުގައިޖެހި އެބައި
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ަގޑިއިުރ ެވްސ ނުަވނީްސ  24ދިސާ ހިނިގތާ ޙާތެރި ހިތާމަެވރި ީވހިނދު އަދި މި ނުރައްކާަފއިފުރާނަ ގެއްިލެގން ޮގސް

 ސަރުކާުރެގ ކަމާ މިއީ ާވތީރޭ ހިނާގފައި  ެގަވނަ ދުަވހު 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 21ދިސާއެއް މާލޭގައި ޙާމިފަދަ ދެަވނަ 

ޖެހިފައިާވ އަދި ންނަންްއލެއް ެގޙަ ިވޔަސް ައަވސް ހިނދަށް ފިޔަަވޅުއަޅާ ކޮންެމ ޮގތަކުންހިނދުން މިބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި

ކުށެއް ނެތް އެތައް ބައެްއެގ ފުރާނަ ގެއްިލެގން ދިއުމުެގ އިތުރުން ކުެށއް ނެތް  ،ުމދަލާއި، އެތައް ބަެއްއެގ ެގދޮާރއި

ާވީތ ސަލަަތއް ކަމަށްޔާ ލިބިަފއިާވ ފަދައިން މާލޭަގއި ތަކުާރރުކޮށް ހިނަގމުން އަންނަ ބިުރެވރި މައް އަނިޔަކަށްއެތައް ބަ 

މުކަމުެގ މައްޗަށް ަދއުލަތަށް ބާރުއެޅުމަށް ރައްޔިތުން އްއްލުކޮށްދިނުމުެގ ުމހިޙަސަލަ ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް މި މައް

މެދުެވރިކޮށް ދައުލަތުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސްދިނުމަށް. ދޫބުން މަން ްނެގސާސްަތއް ރައްޔިތުޙުކަންބޮޑުުވންތަާކއި އި

މި ހުށަހެޅުނީ ކުއްލި މައްސަލަ. އިތުރަްށ ަވުގުތން ަވުގތަށް.  އުންެގންދި ބަރާބަރަށް ކުރިއަށްމިކަން ދަކީ ުގސަމަ

ޭކ ހުެގ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެ ލީ ޖި މަ. މިއޭޖެހޭނެގައި ޑިބޭޓުކުރަންނއަޅުަގނޑު ދަންނަަވން އޮތީ މިއަދު މި މައްސަލަ މިތާ

 ެގންިދއުމަކީ. މިކަން ކުރިއަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ަވުގތަކީ ހަމައެކަނި ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މި މައްސަލަ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 މޭޒުން.ެދއްުވން އެދެން އިދާރީުގމުެގ ރަނަގބީލު ަޖއްސަާވލައް ނެ  ޯވޓެެގންިދއުމާ ދޭތެރޭަގިއ ޮގތެއް ނިންމުމަށް ކުރިއަށް

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްާދެގ  170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ކޮށްލަދެްއުވން އެެދން. ތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުއިްއޒަ

 އި ސަލަ މަޖިލީހުަގޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ުކްއލި މައްهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަރާެގ ދަށުން ކާށިދޫ ދާއި

 ބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވްނ އެދެން. މެދު އިްއޒަްތތެރި މެންއިބަހުސްކުރެއްުވމާ 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރު.هللا ންބަރު ޢަބްދު މެއިރާެގކާށިދޫ ދާ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 -  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 51    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 50    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު:  ތަކަށްަވކި ޮގ

   50     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 26      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 50         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 50؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 51؛ ންެގ އަދަދުރުންބަެބިވ މެހާޒިރުެވ ތިއް

. 0؛ ންެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރު. 0؛ ންެގ އަދަދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

އިްއޒަތްތެިރ  ފާސްވެއްޖެ.. 26؛ ންާވ އަދަދުނުށް ބޭކުުރމަފާސް. 50؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

މިއަދުެގ މަޖިލިސް   ސަށް ހުޅުާވލުމުެގ ުކރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަްނ ބޭނުންހުމެންބަރުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ބަ

ށް ިޑއިރައަޅުަގނޑުމެން ބަިއަގސް ހިްނާގފައި ހުސްދުކުރާ ޮގތް. ެދަގިޑިއރެއްަވރު ބަަގެގންދަން އަުޅަގނުޑ  ކުރިއަށް

މި ކުއްލި މައްސަލަިއެގ ަފއި ދެން ސްެގންޮގ ސް ކުރިއަށްހު އަށް ބަ 12އިން  10ދުކަނޑާލާނަން. އެހެންީވމަ، މެ

 12ސް ހުިމއަދުެގ ޖަލްސާެގ ބަ ،މުޅި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ،ަވންދެން. އެކަމަކު  ގަޑިއިރު 1ދާނީ ސް ހުބަ

ސް  ހު ބަ ޖަހާއިރު ފަށައިެގން 1އްކާެވސް އަުޅަގނޑުމެން ައނެ ފައިނޑާލާިޑއިރަށް މެދުކަަގބައި  ފައިސްދެން ެގންޮގންޖަހަ

ަގޑިއިރު. އަުޅަގނޑު  4ަވނީ ޖުމްލަ ސް ކަނޑަެއޅިފައި ހު ކުރެިވފަިއާވ ބިލުެގ ބަެގންދާނީ. މިއަދު ެއޖެންޑާ ކުރިއަށް

ށް. ހަންކަމަށް އަ ޯވޓަގައި 2:30ހެންީވމަ، އަށް. އެ 2:30ަގިޑއިރު ހަމަާވނެ  4ސްދުކޮްށެގން ހުރީ އެ ޖުމްލަ ަގ

ޯވޓުެގ ަގޑި ހުރިހާ  ަގިޑއިރަށް ދިުގެވެގންދާނެ. 1ސްެގ ަވުގތު ހު ބަމަެވސް މި ކުއްލި ަމއްސަލަ ައއި އެކަމަކު

އަށް. އެެހންީވމަ، ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  3:30ސްކުރަްއާވނަމަ ޯވުޓެގ ަގިޑ ހަމަާވނީ ހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަ

ސް ނިމިއްޖެއްޔާ އަުޅަގނުޑ ހުގައި. އެއަށްުވރެ އަަވަހކަށް ބަ 3:30ޯވޓަށް އަހާނީ މަ ާވނަސްކުރައްހުބަރުން ބަމެން

އަޅުަގނުޑ  ންސްދުކުރަނީ ެއއަްށުވރެ ކުިރން ޯވޓަށް އަހަން. އެކަމަށް، ޯވޓަށް އެހުމުެގ ވިއްަސކަްށ މިނެޓު ކުރިަގ

ެދއްެކުވމަށް އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ކަފުޅުާވހަ އެއް.ޓަށް ކަނަޑއެޅޭ ަގޑި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަާވލާނަން ޯވ
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެުވން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އޭެގ ކުރިން ކާށިދޫ ދާއިާރެގ 

   .ދައްަކަވން ކަފުޅުޖާބިރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މި ދަންނަަވނީ ާވހަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ތިރިންނާއި  ،ދިޔައިުރ މަތިންނާއިއަުޅަގނޑު ހިތަށްއެީރ އަލިފާން ރޯެވެގން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކަމަށް. ެވެގން ދާނެޓްރޭއޮޕަ ބަރާބަރަށް ރާސްލާފައި މީހުންތައް ނަގައިެގން ރުއިއަޅުަގނޑުމެންެގ މިލިޓަރީ ފޯސްތައް އައި 

ދިޔަ މަންޒަުރ  ެގއްލިެގންމީހުންެގ ފުރާނަތައް ކީ.ފެނިެގން މި ދިޔައީ ،ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އެހެނެއް

ދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ދިޔައީ. މީހުންތައް މަރުެވެގން ިދއުމުެގ ފުރުޞަުތ ބޮޑުެވފައި އޮތް މަންޒަރު ފެނިެގންފެނިެގން

މި މަޖިލީހުގައި ެވްސ ތަކުރާރުކޮށް ޑިބޭުޓކުރަމުން  ޓްރއް ދިމާެވދާނެކަުމެގ އެލަ ތައްތަކަން  ރައީސް. މާލޭެގ މިފަދަ

 ކަނަޑއިެގން އެކަްނ ނުކުރެުވނީ. ފަހަރެްއަގއި ެވދާނެ އްއެކީްއެވެގންތޯ މި މާލޭެގ ބޯޯހލް ،އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދަނީ. މި

މިީއ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،. އެކަމަކު  ެވސްކަމަށްނޑީކުރީެގ ސަރުކާރުން އެ ބުނާ ތެޔޮ އަންނާތީ ބޯހޯލް ނުކެ 

. މި މާލޭަގިއ އްންނެދާަކށް ނޭނުގނު އެްއެވސް ސަުރކާރަކުޕްލޭނިންގއެއް ހަސަމާސާ ާވހަކަެއއް ނޫން. މި މާލޭެގ 

ކަން ކަން  އިދީ،ވަ އުޅެނީ. ެއކި ތަންތަނުން ެގދޮރު ދޫކޮށްފައި އައިސް ކުިދންނަށް ކިޔަރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އެންމެން ދިރި މި

ދޫކޮށް ނުލާހިކު ާވތީ މި މާލެއަށް ދިިރއުޅެން މީހުން މި އަންނަނީ ރާއްޖެތެރެ ފެސިލިޓީސް ހުރީ މި މާލޭަގިއ ކަމަށް

ަޝއްކު.  ށްޖެހޭ. އަޅުަގނޑަދަނީ. ކާކުތޯ މި ރޯކޮށްލީ. ެއެވސް ބަލަން އެބަ އެްއކޮށް. ދެން މާލެ ރޯެވެގްނ މި އުއްމީދާ

މި ހިތާމަެވިރ ، ޖެހޭނެ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްމަ ތަޙުޤީޤުެގ މަްއޗަށް ތަޙުޤީޤުކުރަންއިދިޔަ ާގދިސާެއއް ހިނޙާމިަވރުެގ ޮބޑު 

އެތައް ބަެއއްެގ މުޅި މުދާ ެގއްލިެގން ެއ ދިޔައީ. އެއް ބޭފުޅަކު ނިާޔެވެގން އެ ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެިރ  400ދިސާގައި ޙާ

އަހާލަން، ކޮބައިތޯ ފެސިލިޓީސްތައް. ނުން ނޑު ބޭޅުަގށް ދޭ ބަޖެޓު. އަކޮަބއިތޯ އަުޅަގނޑުެމންެގ ޑިފެންސަ، ރައީސް

 ންއި ޭވުތެވިދޔަ ދުަވސްަތކުަގއި ައޅުަގނުޑމެން އަތުގައި ނެތީ މަތިކީްއެވެގންތޯ މި މާލޭެގ ޙާލަުތ މިހެން އޮތްއިރުގަ 

ެވސް މިރޭ ށް. އިްނ ދަންނަަވންީވނޫންތޯ ހަމަ މިއަދުން މިއަދައާ އައިްސ ފެން ޖަހާލެޭވނެ ކަަހލަ ބޯޓުަގނެޑއް. އިންޑި

ކޮށް މާޭލަގިއ ޞަނާުޒކުކޮށް، ާޚއްތް ތަނެއް ރޯނުާވނެކަުމެގ. ާރއްޖޭެގ ކަންަތއްތައް މިހާ އަޅުަގނޑަކަށް ެގރެންޓީެއއް ނެ 

އޮތްއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޖިލީހުގައި އެޭދަވރަކަށް ބަޖެުޓ 

، ަލއިެގން ަވންަނން އުޅުނު ބޭފުޅާ ަވދެފައި ަވރަކަށް. ީކއްެވެގންތޯ އަލިފާން ނިާވ ޖެކެޓްއެދޭ މަހަ. ދަނީމިދެމުން 

. ކޮން ކަމަކާތޯ .އެއް ދީފައި ނެތީ ކީއްެވެގންތޯއިނިންގޓްރެެގ . އެަވރު ތޯ މިީވއްދިޔައީ. ކިިހނެނުަވދެ ނިކުމެެގން

ކަމުގައި އެބަޖެހޭ އިތުރަށް ިވސްނަން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ މި އިން ފައުމުެގ ސިޤަުއމުގައި. މިޤަހަނުގރާމައެއް އޮތީތޯ މި

ެގ ރާއްޖޭެގ ސިފައިން ކުރަން. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަޅުަގނޑު ބޭނުން މިކަމުގައި ަވަރށް ރަނަގޅަށް އިންެވްސޓިޭގޓް 

އުުމެގ ޤަ މިއްތޯޗެއްކޯ ަގއި ހުރި އެްއޗެހި ެވސް އަުޅަގނޑު ބަލަން ބޭނުން. މިއަދު އަޅުަގނޑު ބަލަން ބޭނުންންތަކުުގދަ
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ދިޔައީ އެއްެޗއް  ކުރަން. މިއަދު ފެނިެގން މިއްލުޙައްޔާ ސިފައިން އަތުަގއި އޮތީ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ 

ކޮށި އެއްކޮްށ  ލަެއއް ނެތް. ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ފޯމް މިތަނަށް ެގންނަން ލަސްިވނަމަ ދެނޯ. އެނެތްތަން. އޯކޭ މައްސަ

ތޯ. އެހެންީވމަ، މާލޭެގ ސިޗުޭއޝަން ަވަރށް ނާޒުކު ނޫންތޯ. މާލެއަކީ ސް ހިނގައިދާނެ ނޫންެވ ެގންއިމުޅި މާލެ އަނދަ

 ސްމްރއަން  އޮނޯމްސް ޝަނަލް ހުރިހާެޓއް ހަދާއިުރަގިއ އިންޓަރނޭސޯކެޕިޓަލް ސިޓީ ިދެވހިރާއްޭޖެގ. ރި

ަވންޏާ އަދި އެއަށްުވރެ މަްއޗަށް  ށްކަމަ ޅައިފިތަކާއި ޭއތި މީތި ނާްށުވރެ މަތިން އަލިފާން ނިާވ ސިސްޓަމްޓޭންޑަޑަސް

އުޅެނީ.  މި މާލޭަގިއ އެކަން ނުކޮށް ޑިފެންސް ފޯސްއިން. ކީްއެވެގންތޯ މި ނީ ބުނެފައިެވސް އަޅަން ސަރުކާރުން އޮްނނަ

ންސް ނީތޯ. މިއެއް އަުޅަގނޑު ބަލަން ބޭނުންަވނީ. ރާއްޖޭެގ ޑިފެނުދިމަ . ލާރި ހޯދަން މިތަނަށް އައިލާރި ނެތީތޯ

މަޖިލީހަށް   މަރޖެންސީކޮށް ބަލާފައި މިރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ،އިރާއްޖޭެގ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ،ރާއިޓަނިސްމި

ީވ. މިއެބަޖެހޭ. ކީއްެވެގންތޯ މިކަން  ޅަން ހުށަހަ ރިޕޯޓް ށްއުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަ. ޤަެގންނަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް

އެއްޗެހި ހޯދާފައި ނެތީ. ކީއްެވެގންތޯ  މިއިސާެގ ޑިފެްނސް ފޯސްއިން  ފަކުރާދުޚަރަ ލަތުން މިއުކީްއެވެގންތޯ މި ދަ

އި ހުންނަންޖެހޭ ދަށުގަ ެގ ކޮމާންޑު ޑްެއއަށް ބޭނުންާވ ސާމާނާިއ، ރާއްޖޭެގ ފަޔަރބްިރޭގ ،ތަާކއި ާވ ސިސްޓަމުއަލިފާން ނި

 . އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިން މިގައިލޭމާ ނިދަނީސުާވލު ކުރަން ބޭނުންޭވ. އަުޅަގނޑުމެން  ސާމާނު ނެތީ. އަޅުަގނޑު އެ

ަވރަްށ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ިވދާުޅޭވ. . ކިހިނެއްތޯއީދިޔަ ެގއްލިެގން ެގދޮރު ެގމީހުން 400ތިބީ މާލޭގައި. މިއަދު 

 ނާީމގެ . އެނިގަވަޑއިަގްނނަާވތޯ އަދިެވސް ސުމޭން ފައިސާެގ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނަރީހެޔޮފުޅު. ފިނޭންސް މިނިސްޓް 

ެގ ބަދަލު ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބިެގން މިއުޅެނީ. އަދިެވސް މިއަދުެވސް. އެހެންީވމަ، އެހާ ފަސޭހަ ންތަކުެގއްލު ނުލިބު

މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހަށް ދެން. މި ންނާނެ މިކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ކަެމއް ކުރަްއަވންޏާ އެހާ އުނދަޫގ. ރައްޔިތުން އަ

މަޖިލީހުަގިއ ތިބި ާމލޭެގ މެންބަރުން އެބަޖެހޭ ތެދުެވ ާވހަކަދަްއކަން މިކަމަށް.  މި ،ްނީވމަމެންބަރުންނަށް ުގޅާނީ. އެހެ

ބަޖެޓް  މާލޭގައި ތިބޭނެ އެަތއް ަބއިަވުރ މެންބަރުން ހޯދާފައި. އަޅުަގނޑަށް އަންޑަސްޓޭންްޑެއއް ނުޭވ. މިރާއްޭޖެގ މި

 2ބަޖެޓް އޮތީ. މިހާރު ެގ ލިއަެނއްހާ ޑޮަލރު ބިަގއިރުއަިއއިމިދަނީ ބޮޑުަވމުން. އަުޅަގނުޑ މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 

މާލޭެގ  މިފައިާސއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ  ފައިސާ. އެ މި އޮޕަރޭޓްަވނީ. ކޮބައިޯތ އެ ންޑޮލަރު ންބިލިއަ 3ބިލިއަނުން، 

ނަްނ ެގން ފެން މަތިންދުރާ ކުރިންނަސަ، ޑޮލަރަށް ލިބޭ ެއްއޗެއް. ކުރެޭވ ކަމެއް. ފެންހާސް  4ހޯލް ކެނޑުން. ެއއީ ބޯ

 ކަނޑުން ފެން ކާށިދޫ އެޅިނަމަ މާރަނަގޅު.  ކާިށދޫއަށް ހޮޅިهللا. އަޅާފައި ައޅުަގނޑު ދިަޔއީ ބަލަން. ސުބުޙާނަ ޅިހޮ

ސް ޔަ ސީރިމިއީ ަވރަށް ،ރޯެވފައިތާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަނދާންނާނީ މުޅި މާލޭ އި ންނަމަ. އޭރުެގނެުވނު

 ފެނިެގން އެ  ންކުރިމަތި ެގަވންޏާ ާވޮގތް އަުޅަގނޑުެމން ކަަމށް ރޯެވއްޖެ ނެއްން ތަޖެހިެގމާލޭަގއި ހުޅު  މައްސަލަެއއް. މި

ދައްކަނީ. މާލޭެގ  މަޖިލީހުގައި. ތަކުރާރުޮކށް މިތާ މިމި ާވހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީ  ދިޔައީ. ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން މި

ގައިދާނެ ނ، ތަންތަން އަނދާ ހިމާއިއްލުެގލިބޭ  ނުން ލިބޭ ެގއްލުމުން މީހުންނަށްކޮންސްޓްރަްކޝަ ،ޓްރާންސްޕޯޓް

ކީްއެވެގންތޯ މާލެއިން  .ކުރަން އެބަޖެހޭކަމާއިޕްލޭން މާލެ ކަމާިއ، މިޖެހޭއެބަ ތައް ިމތާ އަޅަންސިސްޓަމު ކަމާއި، މި
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 .ނޫންތޯއެަތނަށް ބަދަލުކުރަންީވ  މީހުން 20ރޕޯޓް އަޅާފަިއ މާލޭެގ %މީހުން އޮފްލޯޑް ނުކުރަންީވ. ކާށިދޫަގިއ ެއއަ

ެއއް ނެތް. . މާލޭެގ މީހުންތައް މާިގނަ ެވސް ވެއްޖެ. ެއއްެވސް ޕްލޭނިންގށޭކުރާެވސް ންކަ ދަންނަަވނީ އެ މިނޑު ަގއަޅު

ުކޑަކުަޑ ީއ ްއޔާ މިލުގައި ޖެހުނީ. އެެހންވެއްޖެޙާމީހުންނޭ  400ބައްލަާވ ަހއެްއކަ، އަށެްއކަ ެގ އަނދަިއެގން ދިަޔއިރު 

ކުރާނީ. ދަޢާލިބުނު ެގއްލުން ކިހިނެއްތޯ އި ށްމީހުންނަ 400މީހުން. އެ  400ނީ. ދައްކަ  އާބާދީ ނޫންތޯ މިރަށެއްެގ

ނަމަ އުެމއްޤަދަނުކުރަނިިވ ެގއްލުން މިީވ. މީެގ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކޮންމެެވސް ބަޔަކު. ިމއީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޢާއި

ފާ ދޭންޖެހޭނެ. ކީއްެވެގންތޯ ނުދީެގން ޢުތިއިސް .ހުންޒިންމާ އުފުލަންެޖހޭ މީ މިކަމުގައި މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭނެ 

 ނޫން. ެއއްެވސް އުމެއްޤަ ެވރިހަނުގރާމަ. މިީއ މިއުޅެނީ. މިއީ ހާދަހާ ބޮުޑ ެގއްލުމެޭކ މިީވ. ިމކަން ެވެގން ނުާވނެ

. ތޯ އްކަމެިވ ށް  ނޫންތޯ. މިއީ އަލައިނގޭ އެހެން ކަމެއް އޮތީީކއެއް ނޫން. ސިސްޓަމްތައް ނެތީ. އަލިފާން ރޯާވނެކަން އެބަ 

މާލޭަގއި  ތަކެތި ނުބަހައްޓަންީވ. ހަމަ މި، ސާމާނާއި އަުޅަގނޑުމެން ބަހައްަޓންޖެހޭ ެއއްކޮށް ކަމާކީްއެވެގންތޯ ރަްއކާތެރި

ރުެގ ކުރަނީ އެަވމިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ހިތާމަްއޔާ ކިހިނެއްތޯ ހަދަނީ. މިއޮތީ ެވފައި ނޫންތޯ. ރޯާވނެކަން، ރޯެވއްޖެ

ނުކޮްށ ކުރީމަ ިއސްރާފުލަތުން ޓެްކސް ޕޭއުއަހަނީ. ދަ ތުަގއި ނެތީ ކީްއެވެގންތޯ މިން އަަގނޑުމެފެސިލިޓީސް އަޅު 

ޖަހަިއެގން  ތަކުން ދަބަރުމި ކިޔަނީ. އަުޅަގނުޑ ބަލަން ބޭނުން މިހާރު ޓޭންކަރ މިކަހަލަ އެްއޗެހި ހޯދާށޭ ައުޅަގނޑު

ސަމާލުާވްނ ދައުލަތުން ރުތައް ކިހިނެއް ުހރީ. ޔާހަތި ހުރީ. ަތއް ކިހިނެއްތޯ ޓޭންކަރުއަނެއްާކ ހަނުގރާމަެއއް ދިމާާވއިރު

ާވންޖެހުނީ. މާރިޔާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ަވޑަިއެގން  މި ޒިރުކޮށް އަހަން ކީއްެވެގންތޯ މިހެންހާއެބަޖެހޭ މިތަނަށް. 

އެއް ނޫން. ކަ ާވހަ ރެޭވނެަގބޫުލކު ބުނަންޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ކައިީރަގިއ ީކއްެވެގންޯތ މިހެން ދިމާީވ. މިއީކީ ގައިމިތަނު

 މަތިން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނުޑ ުޗއްޓީަގއި ހުރެފައި ެވސް ިމއަީއ މި ، މިކަމުެގ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހުން

. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިން އުެޅނީ މިތަނުގައި. އަުޅަގނޑުމެްނެގ މުދާ ހުރީ މިތަނުަގއި. ަގއިާވހަކަ ަދއްކަން މިތަނު

ބޭތިއްބުން. ެއކަން  އިކަމާއި ސަާލމަތުަގރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް ަރއްިޔތުން ރައްކާތެރި ެގހުލީމަޖި މިމަ، އެހެންީވ

  ފައި މި ޖަހާލާ އައިސް ފެންއަންނާނީ. ކީްއެވެގންތޯ. އަުޅަގނޑު ހީކުރީ ކުަޑ ޑްރޯންއެއް ކަމަށް  ެގން މި ދިޔައީނުކުރެވި 

ޑެއް ެވސް. އެހެްނީވމަ، ނޕްޓަރު ަގ ނެތް ހެލިކޮ ސް.ްއ ެވޑެނ ަގނިއްާވލާނެ ކަމަށް. ކިހާ ފައްކާީވސްތޯ. ނެތް ޑްރޯން

 ހިތާމަކުރަން.   ން މެއެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިނެްޓ  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން ާވހަކަފުޅު ަދއްަކާވ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 

  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިދާމާދޫ . ހަނިލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:
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ދިސާއެއް. ިމަވރު ބޮުޑ ން ޮއތް ޙާދިސާައކީ އެްނމެ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮުޑުވޙާމިިދޔަ ހިތާމަެވރި  ާގނމާޭލގައި ހި ،ރައީސް

ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން އަދި އޭަގިއ  ،ންެގ އަދަދު މިހާ މަދުެވފައިަވނީ ސިފައިންނާއިމީހު ރުިވމަދިސާއެްއގައި ޙާ

 ޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރަނަގޅަށް ކުެރުވނު ކަމެްއ އެ . އަ އި އެްއކޮށްލިބުނު ެއްއބާރުލުމާ ެގހަމަ އާއްމުން

 ަވރަށް ެވސް  ކުރެްއިވ މަސަްއކަތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު  އެފުޅުންބޭ ހަމަ އެ ،ކަން ެވސް. އެހެންކަމުންދިޔައީ ރަނަގޅަށް 

އަހަރު  1ިވތާ އަދި ހަާވލު ދަންނަަވން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން ސަރުާކރާ ެއކު ޝުކުރު ކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

ން ކުދުަވހައެއް  ެވސް ނުެވެގން މިއުޅެނީ. މިއީީކއެއް ެއއް ދުަވހުން ދިމެާވފައި އޮތް މައްސަަލއެއް ނޫން. ނޫނީ

ން މަޖިލީހަށް މިހާރު ެވސް ހުށަހެޅިފައި އޮންނާެނ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އްލުާވނެ ެވސް ަމއްސަލަެއްއ ނޫން. މިޙަ

ކުރުމަށް. އެހެންީވމަ، ސަރުކާރުން ދުރާލާ ބަދަލު ނަކަށްލް ުގދަންތައް މާލެ ނޫން އެހެން ތަމާލޭގައި ހުރި ކެމިކަ ބިލެއް

 ެގްނ ެވމިދަނޑިަވުޅަގިއ މިކަން ދިމާިވަކން މިއީ ިއއްތިފާޤަކަށް ، އެހެންނަމަެވސްދޭ. ެގން އެބަ  މަސައްކަތް ކުރަމުން މި

ތިބީކީ ނޫން. ނުކޮށް އޮތީީކ  ސަރުކާރުްނ މިކަމަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްންީވމަ، ހެއެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިޔައީ  މި

ތެޭރަގއި ސަރުކާރުްނ ހުެގ މަސް ުދަވ 3އޮތް ށް މި ކުރިޔަ ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ޮގުތަގއި ޢު ެވސް ނޫން. އަުޅަގނޑަށް މަ

ބާރަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ  ތާކަށް ބަދަލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ަވރަށް  މާލޭގައި މިހިރަ ކެމިކަލް ުގދަންތައް އެހެން

ިރ ހު ިވޅާނުލެހުރި ކަންތަްއ އެބަހުރި. އަ. އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ބައިަވރު ޯގްސކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްތަކުަގއި ެވސް މީހުން ދިރިއުޅޭ  .އެތައް ބަިއަވރު ކަންތައްތަެކްއ އެބަހުރި. މާލެ އެކަންޏެއް ނޫން

އްޓުން ހުއްޓުަވން އެބަޖެހޭ. މާލޭގައި ޮކންމެެވސް ަވރަކަށް ފަޔަރުެގ ސަރަޙައްދުތަުކގައި މިފަދަ ތަކެތި ރާއްކާކޮށްފައި ބެހެ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއްޮގަތކަށް ެވސް ރާއްޖޭަގއި ިގނަ ރަށްތަުކގައި މިކަން ނެތް  ،ހެންނަމަެވސް. އެބައޮތްޚިދުމަތް އެ

ނެ. މިީއ ލަތު އަދި މިއަްށުވރެ ޯގްސެވެގންދާޙާރަްށރަށުެގ  އްޔާ އެދިސާެއއް ދިމާެވއްޖެޙާއެހެންީވމަ، މިފަދަ 

ބަދުެވްސ ކަމެްއ ދިމާީވމަ ދެން ހަމަ ަވރަށް ބާރަށް ން އަނޑުމެ ަގއަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅު 

ނޫން މިކަްނ  ކީެވސް ހަމަ ދުަވސްކޮެޅއް ފަހުން އެކަން ނެތިދަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ އެކަމުަގއި އުޅޭނެ. އަނެއްކާ 

އެބަޖެހޭ  އްކޮށްއެ  އެއާއިހަމަ އެއް.އްލަކީ ޙައެަކނި ކެމިކަލް ުގދަންަތއް ބަދަލުކުރުމަކުން ނޫން ހިނަގންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ހަމަ

 ެވފައި ހުންނަން. ހަމައެއާއިތައް ެވސް މިތަނުގައި ާގިއމުލިބޭނެ ނިޒާމު ެވހިކަލްތަކަށް ރަނަގޅަށް ފެން މާލޭެގ ފަޔަރ

ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދާދި  އްލުޙަޖެހޭ މިޮގތަށް ހުރި އެހެން މައްސަލަތައް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބައެްއކޮށް 

ކަންކަމަީކ  އެ ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންކަމުން ދިޔަދިސާއެއް ހިނަގއިެގންޙާކަނޑުމަތީގައި ހިތާމަެވރި  މަހު ދިޔަމި

، 300ޭޖގައި ކުރަންޖެހޭނެ މަްއސަލަތައް. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުުކރާ ޮގުތަގިއ ރާއްއްލުޙަެވސް ހަމަ މިހިނދުން މިހިނދަށް 

ދަނީ.  ކުރަމުން އެއި ެއްއެވސް މެނިފެސްޓެއް ނެތި ރޭަގނޑު ދަތުރުރުގަ ޑިފަހަމީހުން ޮގަވއިެގން ދަުތރުކުރާ އޮ 400

 ްއޔާ އަދި މަރުާވ މީހުންެގ އަދަދު ަވރަށް ިގަނެވެގންދާނެ. ހަފްތާއެއް، މަހެއްދިސާެއއް ދިމާވެއްޖެޙާމިއިން އޮޑިައކަށް 

 ށް ނުނިންމޭނެ. އެހެންީވމަ، މިމެންނަަގނޑުއި ދަތުރުކުރާ މީހުންެގ އަދަދު ޯހދާ ެވސް އަޅު ދޯނިފަހަރުަގމި ވާއިުރަގިއ 
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އްލު އަުޅަގނޑުމެން ޙަހުރިހާ ކަމަކަށް  ދިސާތައް ދިމާާވނެ ކަންތައްތައް. މިޙާހުންނަނީ ެވސް ހަމަ ބޮޑެތި ހިތާމަެވރި 

މުން ރަމަސައްކަތް ކުށް ބޭނުންާވ ޙައްލު ހޯދުމުެގ އެ ކަންކަމަ ސަރުކާރުން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މި

ކަްނކަމަށް އަޅާނުލާ އޮުތން އެީއކީެއއް އަުޅަގނޑުމެންެގ އެކަނި ަމއްސަލަެއއް ނޫްނ  އި މިޭވތުެވދިަޔ ދިުގ ާމޒީގަ  .މިދަނީ

އްލު ހޯދަން. ޙަކަންކަމަށް  ހުންނެީވ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމަ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ސަރުކާރު ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ  ހޯދައިދިނުމުގައި މިއް އްލެޙަމެ ންރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ކޮ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތ.ުގރައިދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން.

 

 ދު ޣައްސާން މައުމޫން ާވހަކަދެްއކެުވން:މަޙައްމު ބަރުތ.ުގރައިދޫ ދާއިާރެގ މެން

ިއޝަތު ޝައުނާެގ ފުރާނަފުޅަށް ޢާަރިވ ހާދިސާގައި ައަވޙާދިމާިވ ހިތާމަެވރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

 މާ ކަތެރިޞްލާޚުއިލާައށް ަވރަށް އިޢާމަރުޙޫމާެގ ލޮބުެވތި  ސުަވުރޭގެގ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްުވން އެދި ދުޢާކުރަމުން އެ 

ހިނދު ދިސާ ދިމާިވޙާ ކޮޅުަމޑުލު ުގަރއިޫދ ދާއިރާެގ ނަމުަގިއ ތަޢުިޒޔާ ދަންނަަވން. ހަމައެހެންމެ މި އެްއކޮށް

ދެއްކެިވ ހިތްަވރަާށއި، ކުެރއްިވ  ކަމުަގއިާވ ދިެވހި ިސފައިންނާއި، ފުލުހުން އެއް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ފަޚުރެ

އެހެންމެ ދިެވިހ ސަުރކާރުން ނެންެގިވ ައަވސް ފިަޔަވޅުތަކަށް ހަމަ އާއި ިދެވހިޔާހޫރިއްޖުމްލްމަސައްކަތްޕުޅަށް އަދި ރައީސު 

ތް މަސައްކަތްޕުޅަށް ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން މާލޭެގ ރައްޔިތުން ނިކުމެަވޑަިއެގން ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރެއްިވ މިންނަ

 ޝުކުރު  އެްއކޮށް ކަމާއިތެރިޞް އިޚުލާ ރަށްއި ަވަގއަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރެގ ނަމުގައި އަދި އަުޅަގނުޑެގ އަމިްއލަ ނަމު

ނޫން ެވސް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ލާަތކަށާއި އަދި އެއިޢާ ުލގައި ޖެހިފަިއާވ ޙާދިާސަގއި ޙާއަދި މި  .ދަންނަަވން

ހަމަ  ފުރިމެންެގކުރަްއާވ މަަސއްކަތްޕުުޅަގއި ައޅުަގނޑު ށްހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއ މި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރެްއުވމަ

 ތާއީދު އަބަދުެވސް އޮންނާނެަކން ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މިރު.އާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ެކުވން:މިރު ާވހަކަދެއް އާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 
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ދިސާއަކީ ޙާންޭވރު އަބަދަށްފެހި މަުގގައި ިގނަ ެގތަެކްއަގިއ ރޯިވ ހިތާމަެވރި ެގ ހެ. މާލޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދިސާަގއި ޙާދިސާއެއް. އަދި މި ޙާ  ނެމުޅި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް އެކަމުެގ ިހތާމަ ފާޅުކުރަންޖެހޭ

ްއުވމަށް އެދި ދުޢާކުރަން. އަިދ ތް ލެޢުމަނިއ ރިދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާންޖެހުނު ޝަޢުނާެގ ފުރާނައަށް ުސަވުރޭގެގ މަތިެވ

ބާަވތުެގ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިީވމަ ެވސް ދުޢާުކރަން. އާދެ، މިއެދި ލާއަށް ކެތްތެރިކަން ެލއްުވމަށް ޢާއި

 އަުޅަގނޑު  ،. އެހެންނަމަެވސްތްޙަޤީޤަައދު ފެންނަން އޮތް މި ޭވކަމީތު ޮގތްޮގތަށް ާވހަކަެދއްކެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާ

ލަތާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް ާވނަމަ އުޑުުވންަތކެއް ދަ  ހިތް އޮތީ މި ކަމަީކ ރައްޔިތުްނެގ ހިތްތަކުަގއި ޮއތް ކަންބޮލުކުރާަގބޫ

ތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާނުުވމަށް އޮތްލަތުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށްެގން ކުރިއަށް އުމުޅި ދަ

ދިސާތައް ދިމާީވމާ ޙާބާަވތުެގ އެއްކޮށް މި އިއެއާއްތަކެއް އޮތް ކަމެކޭ. ައދި ހަމަންތަނެ ކަދާމަުގފަހިކުރުމަށް ކުރެިވ

ނަމަ ެއއް ުދަވހުން ރެވިއްޖެަލތް އެކުެލިވެގން މަަސއްކަްތކު އުދިނުމުެގ ކަންތައްތަަކކީ ެވސް ދައިދައްލު ހޯޙައަަވްސ 

ށް މިއަދު ނަމި ދެންނެިވ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންހެން ޑު މިނހަރުދަނާެވެގްނދާނެ ކަންތައްތަކެއް. އަުޅަގ އަނެއް ދުަވހަށް

އްދަ ދޭއިރުަގިއ ޙު ދިނުމުެގ މިންަގނޑުތަކެއް ެވސް އެބައޮތް. އެތަަނކަށް ދިރިއުޅުމުެގ  އްދަޙުދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް 

ަތްއ ތައް ކަންެގބާަވތު. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މިމިނިސްޓްރީން ަބލާ ބެލުންތަކެއް ެވސް އެބަޮއތް ހައުސިންގ 

ސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ިވމިއީ   ާވނަމަށްަގއި ހިނަގމުންދާ ކަމަދާއިރާއެއް މިހާ ފުޅާ

ތީ ތޮށްޖެހިފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޖުިތމާޢީޮގތުން އެތައް ބަިއަވރު އޮތަކީ މި ފުރަ މާލެ މިޤީޤަޙަަގބޫލުކުރަންޖެހޭ 

މިއަުދ  ،ތަނެްއެގ ތެރޭަގއި އެަތްއ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭއް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. އެ ަވރުބައި ކަންބޮޑުުވންތަެކއް ހުރި

ެގ އެީއ  11މީހުން ދިރިއުޅެން  400ބަލަމާ.  ނޑުމެްނ ހިނާގަގކިޔާލިއިރުަގއި އަޅު  400ެވސް މިތަނުެގ ލިސްޓް 

ތިމާޢީ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އިޖު ކޮށްއްއެ އި އެއާ އަދި ހަމަ  .ކަމަށް ަވންޏާ 400އީ އެ  ،އެކަީށެގންާވ އަދަދުތޯ

  މީހުން އުޅޭ ތަންތަން ެވސް މި  400ބޭރު މީހުން ެވސް އެއް ތަނެއްެގ ތެރޭގައި މިަވުރެގ ކުޑަުކަޑ ގެއެްއެގ ތެރޭަގއި 

ީވާމ ދިމާ ތައްލަބާަވތުެގ ަމއްސަގައި މިތުޤީޤަޙަމާލޭގައި ހުރިކަން ފާހަަގކޮށްަލންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ 

ލަތްތަްއ ޞީއްލު ހޯދައިދެޭވަވރުެގ ަވޙަ ށްކަމަެވސް މި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުެގ ކުރިން މިމިއަދު ހަމަގައިމު

ސިފައިްނ އެ ކުރި މަސައްކަތުަގއި އެ  ،އިެވސް ފުލުހުންނާހަމަގައިމު ެރޭވ. އެހެންނަމަމަދުކަން ފާހަަގކު އަޅުަގނޑުމެންެގ

ަވން މިއުޭޅ ނަންްއލުެވެގން ިދއުމުެގ ފުރުޞަުތ ބޮޑުީވސް. ދަޙަނަމަ ެއކަން  އޮތްމައަށްިރހަފު ުވރެށްލަތްތައް ެއއަޞީަވ

ހެލްކޮޕްޓަރު މެދުެވރިކޮށްެގްނ   ަވންޏާށްނުެވޭވ ކަމަރިައޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަނަށް އަލިފާނާ ުގޅިެގން ކައި ާވހަކަައކީ

ެވހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، މި ދި އަދުމިނެ ފެންަވުރ ެވސް އެތަނަށް ފޯމް ައޅަިއެގން އެކަން ކުެރޭވ

ލަތުެގ ހުރިހާ އުދަމަޖިލީހާއި  ،މަޖިލިސް އެއްކޮށް  ެގެވސް ހަމަ ެއއްފަހަރު ޮގާވލަން މި ރައްިޔތުންއަޅުަގނޑު އަދި 

ޓަކައި މަށް ކުރުތްމުއައްސަސާަތއް އިށީނެދެގން އިތުރަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދީެގްނ ނަމަެވސް މިފަދަ ކާރިސާތަުކން ސަލާމަ
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ބޮޑު  ށްނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެއް ާގއިމުކުރުމަކީ މިއަދު ރައްޔިތުންެގ ަވރަޅޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިޔަަވޅުއެ 

  އަޅުަގނޑު ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ެގނައީ. ޝުކުރިއްާޔ.ާވތީެވ އެކަންއުއްމީދަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީފް.  ޭވރު. ހެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ުގހެންޭވރު ހުޅަނ

ދިާސަގިއ ޙާހި މަުގަގއި ހުރި ުގދަނެްއަގއި ިހނިގ އަލިފާުނެގ ފެށްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެންޭވރު އަބަދަ

ިއ އެއާދަންނަަވން. އަދި ހަމަ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންަވރުކުރެްއުވމަށް އެދި ދުޢާ ަވުރޭގެގށް ސުާނއައު ޝަތުޝަޢާއިނިޔާިވ 

، އަލިފާނުެގ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްދަންނަަވން.   އެދި ދުޢާށްށް ކެތްތެރިކަން މިންަވރުކުެރއްުވމަލާއަާޢއިއެީކގައި އެ 

އި އެ ެގއްލުން ފޫބެއްދޭނެ ޮގތަކަށް ސަރުކާރުން ކަންކަްނ ތެއްގަ ރުޞަފުލާތަކަށް އަަވސް ޢާއި ސަބަބުން ެގއްލުން ލިބުނު 

ޓަކައި ސަުރކާރަށް އަުޅަގނުޑ  ކަމަށްެވސް އެދޭނެ ކަމެއް. އެ އެންމެންކޮށްދެްއުވމަކީ މިައދު އަޅުަގނޑުމެން  އިންތިޒާމު

ލާތަކަށް އަނބުރާ ެއ އިޢާނު ލިބު ންީވ ެއންމެ އަަވހަކަށް ކުރު ުމއްދަތެއްެގ ތެޭރގައި ެގއްލު އިލްތިމާސް ދަންނަަވން

ކޮށްދެްއުވމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަސރުކާރުން ެގންދަަވނީ މިފަދަ  ެގއްލުން ފޫބެއްދޭނެ ޮގތަށް ަކންކަން އިންތިޒާމު

. މުންޮގުތެގ ޕްލޭން އެކުަލާވލަ ކަންކަން ކުރާނެ ތް އެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަށްދިސާތައް ތަކުރާރުިވޔަ ނުދިނުމަޙާ

އޮްތ މާލެ ނޫން އެހެން އި އި ފާހަަގކުަރންޖެހޭ މާލޭަގއި ހުރި ކެިމކަލް ބަހައްޓާ ުގދަންަތއް މި ޮތއްޖެހިފަގަ ެއކީ އި އާއެހަމަ

ެގ އިތުރުްނ އްކަން. އޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް މިއަދުން މިއަދަށް ެވްސ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

ކުރާނެ ޮގތްތަކެއް ނިޒާމުތަކެއް އިންިތޒާމުތަކެއް ސަރުކާރުން އެކުަލާވލަންޖެހޭ. ލުމަ ޢަަވހަށްދިސާތަުކގައި އަޙާއަލިފާނުެގ 

 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ޑިއުެލއް އޮންނަންެޖހޭޝެ  ،ކުރާނެ ާތަވލެއްޛުތަންފީ ،ނެ ޮގތުެގ ޕްލޭނެއްމި ކަންކަން ކުރާ

ލޭްނ ލޭނެއް ެއކުލަާވލުމަށްފަހު އެ ޕްޕް ނެ.ހޭންޖެެގ އެނށްނަތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންބަދަލުކުރާނެ ތާީރޚު ުގދަންތައް

ނޫން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުާރ  ޕްލޭނެއް ކީގައި އެއީ ތުޤީޤަޙައް ތާރީޚެއް ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ އެޝެޑިއުލް  ކުރާނެޛުތަންފީ

 ތަށް މިއެްއޮގތަކާ ޚުތަކެއް ކަނޑަެއޅިެގން އެ ތާރީޚުތާރީމުްނ. ޮގތުަގއި ސަުރކާރުން މިހާރު ެއ ދަނީ އެ މަސަްއކަތް ކުރަ

ދިސާގައި ެގއްލުންިވ އަދަދު ޙާދެންނެިވ ކަންކަން ކުރުން އަަވސްކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަލިފާނުެގ 

ކަން ދިންލެއް ބޮޑުކަން. ފުލުހުން އެކަމުގައި ަސމާލު ،ގައި ދިެވހި ސިފައިންާނއިތުޤީޤަޙަކަމީ އެއީ ބޮޑުެވެގން ނުދިޔަ

އި އެއާދަންނަަވން. އަދި ހަމަ ތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުތްއްޒަނޑު އި ޅުަގއަ ކަމަށް ޓަކައި އެ

މިނިސްޓަރުންނާއި އެތަުނެގ މުަވއްޒަފުންނަށް ަވރަށް  2ިސފައިންެގ މުައއްސަާސެގ  ،އިއެީކގައި ފުލުހުންނާ

، އި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލާ ،ސެންާޓއިކްރެ ޑްން ރެމީެގ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަދަންނަަވން.  ރު ތެރިކަމާެއކީ ޝުކުޞްއިޚްލާ
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ބްިރޭގޑާއި އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މީެގ ފަޔަރ ލްެގއެމް.އޭ.ސީ.އެ

 ތަނަށް ޖަމާެވ ތިބި އާއްމު ިގނަ ދި އެއިމާދުއްދީން ސްކޫލްެގ ުމަވްއޒަފުންނާއި އަ ،އިތުރުން ކަލާފާނު ސްކޫލާއި 

ދިސާއެއްަގއި މުހިއްމު ޙާަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ތުޤީޤަޙަ ިމސާލު އެއީ އެ ދެްއކެިވ ތުންރައްޔި

ދިެވހި  ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މީެގ އިތުރުން ޮވލަންޓިއަރުންެގ ޮގުތގައި ެއިކ ޮގތްޮގތުން ނުކުތްކަމެއް

ތަން. ެއކި ޮގތްޮގތުްނ އެީކަގިއ މަސަްއކަތްކުރިމާ އެުކެވރިކަ ށް ަވރަ ޔައީދިށް ފެނިެގންނަތުން އެރޭ ައޅުަގނޑުމެންރައްޔި

ިވޔަްސ އަުޅަގނޑު ޝާމިލުކުރަން. ަގިއ ނުހިމެނުނު ކަމުަގއި ިދޔަ ެއިކ ފަރާތްތައް މި ލިސްޓު އެހީތެރިަވމުން ެގން

މިަވުގތު ކުރަންޖެހޭ ން ކާރުރުއި ސަ ށް ޓަކަޔަ ނުދިނުމަތަކުރާރުިވފަހަރަށް ެދަވނަދިސާއެއް ޙާ ލަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަހަ

ދެންނެިވ ޮގތަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ   މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެއީ މިއްއެންމެ މުހި

ޔިތުންނަށް އެ އްރަ ، ތާަވލާއި ެއއްޮގަތކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ެއނިގެގންކުރާނެ ޮގތުެގ ތާަވެލއް ހެދުން. އެ 

 ސަުރކާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުކަމުަގއި ދެކެން. މު ކަމެއްއްކަންކަްނ ކުރުން އެއީ އެންމެ މުހި  އެެގން ލިބިތުބާރުއި

ައަވހަށް ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް  އެީކގައި އި ދަންނަަވން މިކަމުގައި އެ ުކރެއްިވ މަސަްއކަތަށް. އަދި ހަމައެއާ

ަވރަށް ބޮޑަށް ދަންނަަވން. ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޖެހޭ ކަންކަން ރަންކުރަށް  މިހާެގ ޮގތުން ިމހާރުންއެހީތެރިެވދިނުމު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު  އިްއޒަްތތެރި ެގެވލިދޫ ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤް هللاޢަބްދު ދުއްމަމުޙަ ބަރުންމެ ދާއިރާެގ ލިދޫެވ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޔެ ނޫން ކުރީ ދުަވހު މާލޭގައި ހިނާގދިޔަ ހިާތމަެވރި ޙާދިސާަގއި ނިާޔިވ، 

 މާގެ ޙޫކަމަނާެގ، އެ މަރުއިޝަތު ޝައުާނއަށް ސުާވރުޭގެގ މަިތެވރި ނިޢުމަތް ދެއްުވން އެދި ދުޢާކުރަން. އަިދ އެޢާ

ެވސް ދުޢާ ދަންނަަވން. އަދި މި ޙާދިސާގައި ެގއްލުން ލިބުނު ދި ކުެރއްުވން އެށް ކެތްތެރިކަން މިންަވރުލާއައިޢާ

ުވމަްށ ނަޖާއިލާތައް މިކަމުން ޢާ އިލާތަކަށް ެވްސ ކެތްތެރިަކން މިންަވރުކުރެްއުވން އެދި ދުޢާ ދަންނަަވން. އަދި އެ ޢާ

އާދެ! މިފަދަ ޙާދިސާއެއް ހިނީގމަ   ޑު މިއަދު ފާހަަގކުރަން.ނޅުަގކަތް އައްާވ ުބރަ މަސައްސަރުކާރުން އެ ކުރަ

ދެންނެީވ  ނެގނީ މިއީ ކިހާ ނުަރއްކާތެރި ކަމެއްކަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަމާލުކަމަށް، މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެ

ކަންކަން މިޮގތަށް  ، މިކަމުެގކަން ހިނާގފާނެންފަދަ ކަރައްޔިތުންެގ ސަމާލުކަމަށް ެއކި ަވޞީލަތްތައް މެދުެވރިކޮްށ މި

މިކަލް ބަަޔކު ދިރިއުޅޭ ބިލްޑިްނގެއްއެގ ތިރީގައި ަރއްާކކުރަމުން ެއބަދާކަމުެގ އިްނޒާރު ބަެއއް ަވމުންދާކަމުެގ، ކެ

ެގ ބެއް ކަންކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުަކމެއް ނުދެެވމުެގ ސަބަ ާވ ަވނީ ދީފަ. އެ އް ެމދުެވރިކުރަ ބޭފުޅުން ސޯޝަލް މީޑިއާ
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ެވފަ.   މިއޮތީ ކަންކަންކަން އަންނަން މި ޖެހެނީ.  ހިސާބަށް ކެނީ މިފަދަ ހިތާމަެވރި ޙާދިސާތަކާއިޑު ދެުޅަގނއަޮގތުަގއި 

ޙާދިސާ މިއޮތީ ހިނާގފަ. މި ޙާދިސާ ހިނުގމާއެކު ސަރުކާުރން ަވރަށް އަަވސް ފިަޔަވޅުތަެކއް އެޅި. ައޅުަގނޑު ަވރަްށ 

ފުޅުން މިކަްނ ނައިބު ރައީސް އަދި ސަރުާކރުެގ އިސް ބޭ ،ާއއިރިއްޔާށް ރައީސުލްޖުމްހޫބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން ޚާއްަޞކޮ 

ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ނޫނީ  ޙައްލުކުރެްއުވމަށް ޓަަކއި އެ ޙާދިސާ ހިނިގ ސަރަޙައްދަށާިއ އަދި އެ ޙާދިާސގައި އަނިާޔ 

ުވމަށް ެރއް ކުއްލުކަން ޙަކުރެްއުވމަްށ، މި ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކާިއ ބައްދަލުކުރަްއާވ އަދި ަސރުކާރުން މިކަން

 ،ކުރުމަށް ދިެވހި ފުލުހުންނާއިައލިފާނުެގ ޙާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ،ކުރުމަށްދި މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެްއިވ މަސައްކަތަށް. އަ

ހުރި އެހެން އިދާރާތަކުެގ ޭބފުޅުން އެ ކުެރއްިވ މިންނަތް މަސައްކަތް ެވސް އަުޅަގނޑު ސިފައިންނާއި އަދި ކަމާ ުގުޅން

ހަކަ އެބަ ދެކެޭވ. އަޅުަގނޑު އަުޑއަހައިފިން މިތަނުގައި ބައެްއ މެއް ދިމާުވމުން އުސޫލެއް ހަދާ ާވކަ ދަފަމި ން.ފާހަަގކުރަ

ދަނީ. އަދި އުޫސލުތަކެއް ހަދާ ާވހަަކ ެވްސ  ނޭއްސުރެ މިކަން މިޮގތަށް ިހނަގމުންިވދާޅުވެއްޖެ ކުރި  މެންބަރުން

ުވނީ މާދަާމ އް ނެތް. އަުޅަގނޑަްށ އިްއޔެ ައޑުއި އެދިފަހެ ލެއްއުސޫ ،ދެކެިވފައޭ އޮތީ. ރަނަގޅު. އެހެންނަމަެވސް

ަގާވއިެދއް ހަދާ ާވހަކަ. އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ އެ ަގާވއިދު ހަދާފައި ނެރުމަކުން އަދި  . ކުރާނެ ާވހަކަގެޒެޓް 

ެގ ންނޑުމެއަޅުަގމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަން. ޢައެްއޮގތަށް  އެ ަގވާއިދާ  އޭޖެހެނުޖެހޭނެއޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަކުފަރަ

ދުަވސްކޮެޅއްާވިއރަށް އެްއކަލަ ަގާވއިދުތަކަްށ  ،ހެދޭ. އުސޫލުތައް ހެދޭ. އެހެންނަމަެވސް ޮގތަކީ ަގާވއިދުތައް ތެރޭގައި ވާ 

ކުރެޭވނެ ޮގތެއް އޮންނަންޖެހޭ.  މަލުކުރޭތޯ ބަލަން، އެ މޮނިޓަރޢަ ާވއިދު ހަދާފައި. އެހެންީވމާ، ަގނޯޭވ ކުރުމެއްމަލުޢަ

މިފަދަ ޙާދިސާއެއް ދިމާެވެގން މިކަން ކަންބޮޑުުވމަކަށް އަންނަިއުރ ޑު ފާހަަގކުރަން މާލޭގައި ނުޅަގގައި އައަދި އެާއއެކީ 

ނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ތެލާއި، ޕެޓްރޯލާއި އަދި ަވރަށް ިގނަ ރަށްރަށުގައި ެވސް މިފަދަ ކަންކަން ހިނާގފާ ެގރާއްޖެތެރޭ

ޖެހޭ ަގވާއިުދެގ ސް އެބަކަންކަމަށް ެވ މުންދަނީ. މިެވުކރެރަްއކާ ފަދަ އެއްޗެހިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރެސިފައިބަރ

 ތެރެއިން އިޞްލާޙީ ފިަޔަވޅުތަްއ އެޅެން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅުދޫހު

ުގަގިއ ދުަވހު އިރާކޮުޅ ހެންޭވރު އަބަދަށްފެހި މަ ަވނަ ބަރުން ސެޕްޓެ 20`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

އެ ޙާދިސާަގިއ  .އެއްޙާދިސާ ެވރި އަލިފާނުެގ ޙާދިސާައކީ މުޅި ދިެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސިއްުސާވލިހިނާގދިޔަ ހިތާމަ

ރުޭގެގ މަތިެވރި ނިޢުމަތް ދެއްުވން އެދި އިޝަތު ޝައުނާއަށް ުސަވޢާނީ، ނިޔާިވ، މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފަިއ ދިޔަ ތ.ބުރު

އިލާަގިއ ޢާމި އެއާެއކީ އެދި ދުޢާ ދަންނަަވން. އަދި ހަމަކެތްތެރިކަން ދެްއުވން  އިލާއަށްޢާދުޢާ ދަންނަަވން. އަދި 
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މު ދިރިއުޅުމަކަށް އާެދޭވނެ އްއާ  ނަށްބޭފުޅުން ޖެހުނު ފަރާތްތައް ީވހާެވސް އަަވހަކަްށ އެއި ގަ ލުޙާ ނު އަދިެގއްލުން ލިބު

ަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅު ޮގތްުވމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެން އެދޭޮގތް ކަމުގައި ަދންނަަވން. އި

ކުރަްނ ކަމަކީ ަވުގތުން ަވުގތަށް އެކަން ކޮންޓްރޯލްމުއްހިމެ މުެގ އެންިދޔުމުން ސަރުކާރެއް ކަންަތއް ހިނާގ ބޭނުންޭވ މި

އަދިެވްސ  ޑާސިފައިން، ފުލުހުން އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެްލެގ ފަޔަރ ބްިރޭގ ،. ިމއަދުެގ ިދެވހި ސަރުކާރުންކުރުންމަސައްކަތް

މެ، ަވުގތުން ަވުގތަށް ކުިރ ިނކު ބަޔަކުމު އެަތއް އްކުމެ، އާ އޮިތއްޔާ އޮތް ހުރިހާ ތަނަކުން ނު އްބްިރޭގޑެ ޖޭެގ ފަޔަރރާއް

މަސައްކަތަކީ އެތަން ކޮންްޓރޯލްކުރުމުެގ މަސައްކަތް. ިއރާދަކުރެއްީވތީ މާބޮުޑަވރު ނުަވނީސް އެ މަސައްކަތުން 

ކުރެްއިވ. މި ޙާދިސާގައި ން ނިއްާވލުުމެގ މަސަްއކަތްކަބޭފުޅުން ނަންަގާވ، އެ އެެގ ޮކންޓްރޯލް ކުރެިވ، އެކަމު ކޮންޓްރޯލް

ކަމުަގިއ އެއާއެކީ ދެން ސަރުކާުރން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްދިޔަ. އެއް ބޭފުޅަކު ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދިޔަ. ހަމަ މެއްކަެވރި ހިތާމަ

ނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުން. ރާރުިވަޔ ނުދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގަވީނ މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކު

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ ރެއިން ރެއަށް ކެބިނެޓާއި ބައްދަލުކޮށް، އަނެއް ދުަވހު ރައީސުޔައީ ދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

 ަވުގަތްށ ކޮށް، ަވުގތުންޕޮލިހުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކީ ބައްދަލު ،ެވސް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާއި 

ކުރެްއިވ ތަން. މަނިކުފާުނ މަސައްކަތްއެމަށް ޅުްއުވމިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރުިވޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވުޅތައް އެ

ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މި ސަރުކާުރން އެކަން ކުރާތީ އަުޅަގނުޑ މު ކަމެއްއްމިއީ ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެޭހ މުހި

ްވްސ ޚާއްޞަކޮށް މޯލްޑި  އެކީ ިމ ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިެވދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުންނާއިހަމައެއާ  ން.އުފާކުރަ

ބޭފުޅުން   ަގއި އަުޅަގނުޑމެން ދިޔައިރު އެއިމާުދއްދީން ސްކޫލު ،ކަލާފާނު ސްކޫލާއި ،ެގ ފަރާތުންނާއިސެންޓު ރެކްޑްރެ

މު އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރެއްިވ އްށް އާމައެހީތެރިުވ ހުންނަށްޖެހުނު މީ ލުގައިޙާދިޔަ މަސައްކަތް. އަދި ކުރަްއަވމުން

ން ުފރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ކަމުަގއި ން މިކަހަލަ ަދނޑިަވެޅއްަގއި ަދއްކާލަދިންަތކަަބއިަވމަސައްކަތްތަަކކީ ދިެވހިްނެގ އެއް

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށްދެކެން. އަދި ިދެވހިން އަބަުދެވސް އެަކކު އަެނކަކަށް އެީހތެރިެވ، މި މަަސއްކަްތ ކުާރނެ 

ަރނަގޅު ޕްލޭނަާކއެކީ މިތަން . ތަންާވއިހިފަޖެށްމާލެައކީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ތޮދިޔައީ. ފެނިެގން

ޑިެވލޮްޕެވފައި ނެތުމުެގ ސަބަބުން މިކަހަލަ ޙާދިސާއެއް ހިނާގއިރު ޭއެގ ދަތިތަކެއް ދިމާޭވ. ސަރުކާރުން މަސައްކަްތ 

އެަބ  މަށް. އެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންކުރުމަށް ޕްލޭންތަކެއް އެކުަލަވިއެގން މަސައްކަތްއްލުކުރު ން ޙަކުރަްއަވނީ މިކަ

. ޖެހޭކުރާއިރު ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަން އެބަޅިެގން ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށް ޕްލޭންާވ. އަދި މިއާއި ުގކުރައް 

ކުރެިވެގން ލެޭވނެތޯ. އަދި ޑިަޒއިން އިން  މަުގތަކުެގ ތެރެ ނިޒާމެއް އެ، ައލިފާން ނިއްާވ ރމަުގތައް ހަދާއިރު ފަޔަ

 ޭވތޯ، ނޫންތޯ މިއް ކުރާއިުރ އަލިފާން ނިއްާވ ނިޒާމު ފުރިހަމަެވފައިތައްތަ ކަންއޮފީސްތަުކެގ ތެރޭގައި ެވސް މިކަހަލަ

ޖިލިސްެގ ެވްސ އިރު މި މަމަލުކުރަމުންދާޢަކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ަގވާއިދުތައް ަހއްަދާވ، އެއަށް 

އަދި  ހަކީ ސަރުކާރާޖިލީ ަނ މަަވ 19 އިރާދަކުރެއްީވތީމަލުކުރޭތޯ ނޫންތޯ ެވސް ބެލުން. ޢައެއަށް  އޮތްޒިންމާއެއް އެބަ 
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މަސައްކަތް  މި މުގައި ރަނަގޅު މަޖިލީހެއް ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ިމ މަޖިލީހުންވު ކުރުދާރުމުޅި ދައުލަތް ޒިންމާ

 . ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.ދެކެނީ ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުނެކުރިއަށް ެގންދާބަލާ، 

 

  :ެކުވންކަދެއް ރިޔާސަތުން ާވހަ

 . ޙުސައިން ޝަހީމްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ހަަކދެއްކެުވން:ާވ ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ރަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބަމެން ތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ާކށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމުަގއި ދުނިޔެ  ތީ.ދަންނަަވން މި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ެގނެސްދެްއީވ ބޮޑަށް ޝުކުރު

ަވނަ ދުަވުހެގ ރޭ ހިނާގދިޔަ ބިުރެވރި ާޙދިސާގައި ދުނިެޔ ދޫކޮށްދިޔަ  20ބިުރެވިރ ޙާދިސާަގިއ،  ،ދޫކޮށް މި އަނިާޔެވރި

ްށ މެދުހެންޭވރު، ޮފއްަގސްޭގ ބޭފުޅެއްެގ އަނބިކަނބަލުން. އަުޅަގނޑު މި މަރުޙޫމާއަ ކީއައިޝަތު ަޝއުނާޢާނީ، ތ.ބުރު

ެގ ަހޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަަވން.  هللاން އެދި މާތްފުއްސެުވ ފާފަ ންމެހާލައްަވއި، އެ ސުަވުރޭގެގ ާދއިމީ ނިޢުމަތް

 100އަށް ޮގނޑިެއކޭ ބުނެފިއްޔާ އަބަދުެވސް %ން އެމް.ޑީ.ޕީމާލެއިނެތް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް

އަރުާވ ހަމައަށް  އޮާޅލާ، ކަކުލާ މާލޭެގ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އަތުކުރި ްއާޔ އަބަދުެވސްޖެދޭ. އިންތިޚާބެއް ވެއް

މައަކަށް  ހަމާލެ ެވތެދު ޖެހޭދެްއާވ. މި ޕާޓީން އެބައިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ކެނޑިޑޭޓް ޮގނިޑއަށް ލަ ކުމެޖަހާލައިެގން ނު

ލުަގއި ޖެހޭތަން ޙާ އިުރ،މީހުން ކަމެއް ދިމާާވ 500، 400ޭގަގއި  11އަޅުަވްނ، މާލެ ރައްކާތެރިކުަރން. މާލޭގައި 

އިތުރަށް އެހީ ހޯދިޔަސް، ބައިަވރު ބުރިޖު  ،އިތުރަށް ޓެކްްސ ނެިގޔަސް ންބަލަން ތިބެޭވކަށް ނެތް. މި ސަރުކާރު

އެކަށީެގްނާވ ބޮޑުިމނުގައި އުޅެޭވނެ ތަނަކަށް މި  އިންސާނުން ބިން ދީ، ންނަށް މީހުދޫކުރާ ނޭޅިޔަސް، މާލެއިން ބިން

ދަންނަަވނީ.   ެގ މަޖިލީހުގައި މިޖެހޭ. އަުޅަގނޑު އެ އާދޭސް މި ރައްޔިތުންދަލުކޮށްދެއްަވން އެބަރައްޔިތުން ބަމާލޭެގ 

ޙަސަން ލަޠީފްެގ  ޕަރސަންެގ ޕާޓީެގ ެޗައރންނޑުމެއަުޅަގތްފަީޅަގިއ މި އިންެނިވ ިއއްޒަތްތެިރ އަޖެހިެގން ވަ  އަޅުަގނޑާ

މްެގ ދާއިާރެގ ބޭފުޅެއްެގ އަނބިކަނބަލުން ޡިއިން ޢަލީ އާ ޅީަގއި ފަދާއިރާަގއި މިކަމެއް މި ހިނީގ. އަޅުަގނޑުެގ ކަނާތް

ނީމަ މުން ނި، މިކަިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއީ ހިާތމަހުރި ކަމެއް. މިކަމުެގ ާވހަަކ ދައްކާޔެ ދޫކޮށްފައި ދިަޔއީ. ދުނި

ނުާވނެ ޮގތަކަށް ކަްނކަން ކުރާ  އަުޅަގނޑު ނެތިން. މިކަން ދިމާދެން މިކަން ކުރި މީހުންނަށް ސަނާ ކިޔާކަށް ިމއަދަކު

ފަދަ ކަމެއް ދިމާީވމާ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ކަންތައް ކުރެްއީވ. އެތަނަކަށް . ކޮންމެބޭފުޅުންނަށް ސަނާ ކިޔުން އޮތީ ކުރިއަށް

  އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންނަނީ އްސުެރ މިމާކުރި  މެންނޫން. އަުޅަގނޑު އެ ާވހަަކއެއް ހެއްދެިވ.  އެހެންނުން ަވަޑއިެގްނ މިތަ

ނަނީ މާެލއިން ބިންދޫކުރާ މީހުންނަށް ަވޢުދުތަކުަގއި ަވޢުދުެވެގން މި އަންަގއި  19ނިފެސްޓޯގައި ލިެޔ އެޖެންާޑ މެ

ެވރި ދިރިއުޅުން އުޅެޭވެނ ލުކޮށް އަމިއްލައަށް ޝަރަފުދަށް ބަހުންނަ ދިރިއުޅެޭވނެ ޖާަގއެއް ެއކަށީެގންާވ ދޭނެކަމަށާއި އެ މީ
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ކަން އެ  ނަށްައަވްސާވންީވ. އަުޅަގނޑުމެންޮގތް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނުޑމެން އެކަމަށް 

 ނެތް މާލޭގެ ށްނަކަނޑުމެންދިމާީވމާ މިހެން މިަވނީ. އަޅުގަ  އުޅޭހެން އުޅެން ކޮށްދޭންީވ. މާލޭެގ ރައްޔިތުްނ ކުކުޅުހާ

ކަމެއް   ތިބެނީ ލަދުން. މިކަހަލަ ދޭަވރު އަުޅަގނޑުމެން މި އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދު . ތި ރައްޔިތުންނަށްެވލޮބު

 .ހަމަ އެ ޙާުލަގއި  ެވްސ ެއ އިންނެވީ  ސަންރށްލާނީ ކިހިނެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ޗެއަރޕަދިމާކޮ ދިމާީވމަ ޮގްސ މޫނު

އަުޅަގނޑު ސީާދ  ،މީހުންެގ ބަިއެވިރުވމެއް ނޯޭވ. އަުޅަގނޑުމެން އިލެްކޓެޑް މާޭލެގއިުރގައި ެގންދާނިމި ހިނާގ ކަންކަން

 ފަރާތްތަކާއި ާވހަކަދައްކަިއެގން އަުޅަގނޑުމެން ބެހޭ ކަމާ ށް ދަންނަަވންއައީސް ހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރަ

ބަދަލުކޮްށ  ށްކުރާ މީހުންނަށް އެަކށީެގންާވ ބިަމކަދޫ ންބިޢުދު ީވ ަވ ާވހަަކ ރައްޔިތުންނަށް ިވއްކި ެވްސ  އެންމެން

ސް. ދެއްާވށޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީއެންެމ ކުޑަ ޖާަގ މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނެރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ

 . އަޅުަގނޑުމެން އެކަން އެބަ ުކރަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންޔާސަރި

 ދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މާފަންނު މެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ައކީ ހަމަ ޮގާވޮގތަށް އޮތް ބޮމެްއކަން. މާލެ ރަށް  ެވރިއެނޭގ ނަށްމެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނޑު

ެވސް އެނޭގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް،  ސް އެނޭގ. ހުރި މަްއސަލަތައްެވ ހުރިހާ އެންމެންނަށް

ށް ާދއިރަ ސްއަށްބޭނުންަވނީ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެ ަވުގތުކޮޅެއް. ކޮންމެފަހަރަކު މަޖިލިސް ރިސެ މެންއަޅުަގނޑު

ދިމާލަށް  ޔިތުްނެގ ފޯކަސް އެހެންދެން ތިބި ރައް ސަުރކާރާ ހަލަބޮލިކޮށް ފާޑުފާޑުެގ ާވހަކަދަްއކާ ތުންޔާސީޮގސި

ައޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނުނެތޭ   އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. ނަނީއެހެން ޕާޓީެގ ލީޑަރުން އަޅުަގނޑަށް ފެން ތަންއަނބުރާ

ސްޓްލައިން ަވނަ އަހަރު ހިނާގިދޔަ ާޙދިސާއެއް. އެ ކޯ  2016 އިއަރަގލައިން ހާޑުވެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ކޯްސޓް

ންކުެރިވފަިއ. ެވސް ހުރީ ހަމަ ކެމިކަލް. މާލެ އެތަންމިތާނަގއި އެބަހުރި ކެމިކަލްތައް ަރއްާކކުރެިވފަިއ ުގދައި ހާޑްވެއަރގަ 

ކަން. މާލޭގައި އިފަޖެހިށްީތ ތޮށް އެނޭގ. ައޅުަގނޑަށް އެނޭގ މާލެ އޮންނަމެެވސް އަޅުަގނޑު ުގދަެނއްކަން އަކީމާލެ

ކުރާކަން ދޫ  އްސަށް ލޯނުތަކާިއ ެއ ހުރިހާ ެއއްޗެ ޖެހިފައިކަން. ބޭންކުތަކުްނ ސަިއކަލުށްކާރުަތއް އޮީތ ތޮ ،ތަާކއިސައިކަލު

ށް ޔައް އެނޭގ. އެީއ އަާބގެއިން ކު އެބަ ނެތްކަން ެވސް އްރާތެފަ ަތކުެގ ެވރި ނޭގ. ެއ ސައިކަލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

 ޖެހިޔަސް  ރސްޓިކައަދި ސް ކުރިޔަމަނާރިެވްސ އެބަ އެނޭގ. ޖޫ ތަކެްއކަން އުސޫލުން ދޫކުރާ ސައިލުކުރިދޫ ލްކައިސްބަ

ތަކެއް ރުމަށް ޓަކައި މާލޭަގއި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައްލުކުޙަކަންކަން  އެބަ އެނޭގ. އެ ނެތްކަން ެވސް އްެލއް ޙައެއަށް 

 ސްއަށް ދިއުމުެގ ކުރީގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މަޖިލިސް ރިސެ ންކުރިއްދަލުރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ބަ
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ެއއާިއ ެއއްކޮްށ އޮތް. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން. މާލޭެގ ކަްނކަން ރަނަގޅުުކރުމަށް ޕްލޭނެއް ެއކުލަާވލާފަިއ އެބަ

ނަން މަސައްކަތްކުރާނަން. ެގން ލެއްއްޙަމިކަމުގައި ެގ އިާރދަފުޅުން هللا ދުަވސް ތެރޭގައި  90އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް އޮތް 

 ަގސް  ،ެގިރުގޔާއި މާލޭގައި  . އެނޭގހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްފެތުރޭނެ އެތަންތަން މިތަން  މާލޭގައި އެބަހުރި ބަލި

 ހުރިހާ އެްއޗެއް ެފތުރެނީ އެ ބަލިންކަން އެބަ  މިސްއާިއ ޒީ މައުތް ޑި  އެބަހުިރކަން. ފުޓް އެންޑް  މިތާނަގއިކާނާ އެތަން

ެވސް އެނޭގ.  ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ިނކުންނަަކން އެބަ އެނޭގ. މި އްކޮށްއެ ފެނާއިެއ ެވހުނީމަ  ރަސާއް. ިވއެނޭގ

 7000 ެއ ިވދާޅުީވ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ެއބަހުއްޓޭ މިހާރުެވސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގްނދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

ށް އެބަ އެނޭގ. އެހެންނަމަެވސް، ބޭންކުން ނަކަން ައޅުަގނޑުމެންތްނެއެއް ފައިސާބޭންކުން ދޭނެ  ލެޓަށްއެ ފު .ލެޓްފު

ޮގތުން   ަގނެ މާލެ އިޖުތިމާޢީ އޭތި މީތި ދޮްނނަ މެޝިނާ ، މާލޭގައި ސަިއކަލާއިދެވޭ ފައިސާތައް އެބަ  ބައެ

ބޭންުކެގ  .ަގއިކުންކުތަދޫކުރަން ފައިސާ އެބަހުިރ ބޭ ޖައްސަން ލާރި ށްއްދަކަްށ ހަދަން ތޮޙަޖެހިފައިާވ ސަރަށްތޮ

ނޫން.  ޖެއްސުމެއްށްކުދި މެދުފަންތީެގ ިވޔަފާރި ތެރެއަށް ަވެދެގން މާލެ ތޮ .ަގާވއިދުަގއި އޮންނަނީ ިވޔަާފރިކުރަން

ބަހުރި. ކީްއެވެގންތޯ ެއ ިވޔަފާރި ކުރެެވްނ އެ ރިައލް ސްޓޭޓް އެބަހުރި. ރެެވންކުލާޤީ ޮގތުން ރަނަގޅު ިވޔަފާރިއަޚު

ެވސް  އޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހުރިހާ ކަމެއްެވސް އެބަ  ފަރާތްތަކަށް. ދެެވން އެންީވ ދޭނު ނުލެޓަށް ލޯފު 7000

ެއްއ. ސިޔާސީ ކޯލިޝަނެްއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ މައްސަލަ ައކީއެނޭގ. އެހެންނަމަެވްސ، މައްސަލަ

 އައުން. އަޅުަގނޑުމެން ަކމަށްރި. ެވއް އޮތީހަމަ އެންމެ އެދުމެއި އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިެގން މިއުޅެނީ. ކޯލިޝަންގަ 

ސްއަށް ރިސެ ފަހަރަކުނުލިބޭ. ޮކންމެ  މެއްެވސް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ެއއްބާރުލު ންލު ބޭނުން ކޯލިޝަންެގ އެއްބާރު

ަތްއ ނުދައްކާ އެހެން ާވހަކަ ާވހަކަ ކުރަްނ ސިޔާސީ ޮގތުން މި މަްއސަލަތަކަށް ޙައްލު ރަންހަލަބޮލިކު  ދާއިރަށް މުޅި މާލެ

ިވސްނުން އެހެން ދިމާލަކަްށ  ގެ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ީލޑަރު. ައޅުަގނޑުމެން މިޞަ. ާޚއްނީއްކަދަ

ަގނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ަރނަގޅުކުރާނަން. މަރުޙޫމާެގ ެގ އިރާދަފުޅުން ައޅު هللاކު. ފަހަރަ ކޮންމެ ންއަނބުރާލަ

އަޅުަގނޑު ދުޢާކުރަން. އަދި  އެދި ންލެއްުވ ޭގެގ ާދއިމީ ނިޢުމަތްސުަވރުއަށް ިއަޝތު ޝަޢުނާޢާ ،ފުރާނަ، ފެންފިޔާޒުޭގ

 ނަންެގންނުބރާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ޙާލަުތ ރަނަގޅުެވ އަލުން އަ ެގއެތައް ަބއެއް  400ލުގައި ޖެހިފަިއާވ ޙާ

ދަފުޅުން އިރާهللا ކަށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ކަށަަވުރކޮްށދެން. މާލެއަކީ ހިތްފަސޭހަ ތަނަމަސައްކަތްކުރާނެކަްނ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ހަދާނަން.  މެންއަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ. މާފަންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒް ފަޙުމީޔާތިއިމްރު ބަމެންމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ 
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ެވްސ ފާހަަގކުެރްއިވ ފަދައިން ހިތާމައިެގ ޮކޅެްއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހަމަ އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 ިގނަ ަވރަށް ނދާދިޔައީ. މާޭލެގ ެގތަެކއް އަ ރާއްެޖއަްށ ލިބިެގން މިހިތާމަެއއް އަުޅަގނޑުމެން މިރުެގ ބޮޑު ނެތް މިންަވ

ަވނީ. ައޅުަގނޑުެގ އަދި ެއ ޙާދިސާގައި އެއް ބޭފުޅަކު ނިޔާެވފައި  .ޮގތްތަެކއް މެދުެވރިީވ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ޙާލު ދެރަ

ލެއްުވމަްށ  އަށް ސުަވުރޭގެގ މަތިެވިރ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މަރުޙޫމާެވސް އެ ހަމަ އެންމެ އިސް ާވޖިބަީކ ފުރަތަމަ

ދިސާަގިއ ޙާ ަކން މިންަވރުކުރުމަށް ދުޢާކުރުން. އަދި މިލާއަށް ކެތްތެރިއިޢާ އި އެުކަގ އިދުޢާކުރުން. އަދި ހަމައެއާ 

ރުކާރުން  ދެންނެުވން. ސަކުރެްއުވމަށް ދުޢާހިތްަވރު އަދި ކެތްތެިރކަން މިންަވރު ސްެވ ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް

އަދި ޑިފެންސް  އިމްހޫރިއްާޔއާލްޖުަރއީސުގައި ޮގެތއް ޞަމިކަމުގައި ެއަވުގުތ އެުޅްއިވ އަަވްސ ފިަޔަވޅަށް ަޓކަިއ ާޚއް

މިނިސްޓަރ އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށާިއ މިކަމުަގއި ަބއިެވިރިވ ސަުރކާރުެގ ދައުލަުތެގ އެހެން މުއައްސަސާަތކުެގ ހުރިާހ 

ްނެގ ތުއްޔި ރަ މުއްއާެއާއއެުކގައި ބޭނުންޭވ. އަދި ހަމަދަންަނާވލަން  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ނަށް އަޅުަގނޑުބޭފުޅުން

ެވްސ ަވރަްށ ިގނަ އަދަދެްއެގ ބަަޔކު ަވރަށް ބޮަޑށް މަސައްކަތްކުެރްއިވ މިކަުމަގއި ޙައްެލއް ަވުގތުން ލިބޭނެ  ތެރެއިން

ހަމަ އެރޭަގިއ ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް ެވސް  އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގށްލަން ރައަޅުަގނޑު އަދި ފާހަަގކޮ  ހެދުން.ޮގތް

 ަވރަށް ބޮޑަށް  ެވސް މެންބަރުންނަށްށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު ހަމަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ިވކަމައުޅުއް މިކަމުގައި 

އަިދ ގައި ީވނަމަެވސް ޖެޓު ދިންކަމުދޭއިރުަގއި ެވސް ބަ ދަންނަާވލަން ބޭނުނޭްވ. އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓު ޝުކުރު

ނީ މިބާަވތުެގ ކަންތައްތަކަށް ކަމަށް  ޖެހެދަން މި ރިސޯސްތައް ދައުލަުތެގ މަިއ ރިސޯސްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަ

ކަނޑުމަތީަގއި ހިނާގ ާޙދިސާތަކާއި އަދި އެްއަގމުަގއި  ،. ކަނޑުަމއްަޗށްނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފާހަަގކުރެެވ

 މަށްހޭނެ ކަރިސޯސްތަުކެގ ބޮޑު ަބއެއް ހޭދަކުރަންޖެބޮޑު ޑިާޒސްޓަރތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ  ބާަވތުެގ ބޮޑެތިހިނާގ މި

ޅު ެގ ިވސްނުންފުސަރުކާރު ބޫލު މި ކުެރެވނީ. ކުިރއަށް އޮތްތާނަގއި އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ަގއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

ރުލުްނ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމަށް ަވރަށް  ބޮޑަށް އެބަ އެއްބާރަން. ޔަޤީންކުންނާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު މިޮގތަށް ހު

މަށް ދެުވއްއްލު ހޯޙަމިކަމަށް  ،ެގންނަާވ ށް ބޮޑަށް ސަމާލުަކމަށް މިކަން ަވރަރިއްޔާ ދެއްާވ. ަރއީސުލްޖުމްހޫ

އެުކަގިއ  އިއެއާ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޭވއެބަ ފާހަަގކުރެނަށް ަގނޑުމެންކުަރްއާވކަން އަޅު  މަސައްކަތްޕުޅު އެބަ

 އެއް  ކުްއޔަށް ދިނަސް ބަލަ އް ތަނެ  އް. ޭގބައެ  ހަމަ ފަރުާވުކޑަ ިމއީ ެވސްން ދަންނަާވލަން ހަމަ އެބަޖެހޭ ައޅުަގނޑުމެ

ެވސް ަވރަށް  ފާ މީހުންކުްއޔަްށ ހި ދެނީ. އަދި ކުރަްނތޯ މި ކަހަލަ ކަމެއް  ކޮންޮގަތކަށް  ެވސް ނުލާނެ ކޮން

 ެވްސ ކޮށްފާނެ. އަދި މިކަން މިހެން ެވސް ުގދަން ދެންނެިވ  ޮގތަށް ކޮންމެ ކަހަލަ އެްއޗެއް އެުކަގއި މި ފަރުާވކުަޑކަމާ

 ެވްސ ފަރުާވކުޑަ ޮގތްތަެކއް ބަެއއްފަހަރުށް ފަރާތްތަކަކުރުމަށް ބައްލަަވްނ ިތބޭ ޛުކަންކަން ަތންފީ އެ ން ދެ ެވދާތީ

ހުރިހާ ކަމަކަށް   ތީ. މިއަދަކީ ައޅުަގނުޑމެން މިއީއެއީ މާޒީަގއި އެކަން ެއޮގތަށް ހިނާގ ދިޔަ .ަވމުންދަނީ

ގެ ެވސް މިބާަވތު ންިގފައި. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެނއެ މިއޮތީހާރު ފަރުާވތެރިާވންޖެހޭ ދުަވސްކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ެވސް އި ެވސް ނުހިނާގނެ ޮގތަްށ އަދި ކަނޑުމަީތަގ ކުންދިސާތައް މާލެާއއި އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްތަ ޙާބޮޑެތި 
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ޑު ދެކޭތީެވ، ނޅުަގގައި އަުވމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތުއް ނުހިާގނެ ޮގތަކަށް ފިަޔަވޅުތަްއ އެޅު

ކުރެޭވ  އި މިޓަކަ މަށްއުމިކަން ެގނަެވސް ެގ މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ައދި ރައްޔިތުން

  އަުޅަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ށްކަމަސައްކަތްތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝަރީފް.   އިބްރާހީމްންބަރު މެތްރި ްއޒަތެކެލާ ދާއިރާެގ އި

 

 ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން: އިބްާރހީމްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އްޞަ މައްސަލައެއް ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހަށް  ޚާތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ދިސާގައި ޙާ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަްނނަަވން. އަދި މި ރަށްރަށް ަވރާެގ މެންބައިކާށިޫދ ދާ ދެއްީވތީއިމިއަދު ހުށަހަޅަ

އެކަމަާނެގ ފުރާނަފުޅަށް ސުާވުރޭގެގ މަތިެވރި ނިޢުމަތް هللا  އަށް މާތްއިޝަތު ޝައުނާ، ޢާބުރުނީދިޔަ ތ.ނިޔާެވެގން

ކެލާ ގައި ދިސާޙާ. މި އަށް ދަންނަަވންهللا އިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްުވން އެދި ޢާދުޢާކުރަން. އަދި  އެދިން ދެއްުވ

ނީ ރަްއކާތެރި ަވ ބޭފުޅުން . އަދި މިްއަޗށް ަވނީ ެގއްލުްނެވފަަތކެ ،ެވސް ަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންެގ މުދަލާއި ދާއިރާެގ

  ްށ ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާ، މި އަ 25ށް އަ 20އިލާެއއްެގ ޢާ 5. މިއީ ާގތްަގނޑަކަށް އްދުތަކަށް ެގންނަންޖެހިފަޙަސަރަ

ަވރު ކުރެްއުވން ދިސާއިން އަރައިަގތުުމެގ ހެޔޮ މިންޙާ މި ތްތެރިކަން ދެއްާވ ައަވހަށް ކެނުޑ އަޅުަގ ެވސް ބޭފުޅުންނަށް

ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެިރކަން ދެއްުވމަށް ދުޢާކުރަން. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ެވސް  އަދި އެ ށް ދަންނަަވން.އަهللا  އެދި

ެވސް ހަދާ މީޑިއާ  ލޭންތައް ދައްކާޕް  އެނަށްންޑުމެނއަުޅަގ ،މާލޭެގ ޕްލޭނެއް ކުެރެވމުންދޭ. އެހެންނަމަެވސް

ަވީނ ރަނަގޅު ނުކުރެިވ. މާޭލަގިއ  އްތައްކަންތަ ެވސް މި ދާ ހަމައަށް އައިރު އަދި މިއަ ،ދުެވރިކޮށް. އެހެންނަމަެވސްމެ

ރި އްކާތެންނަށް ރަތެރޭެގ ބޭފުޅުރާއްޖެ ،ދިރިއުޅޭ މާލޭެގ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ބޭރުެގ ިޒޔާރަތްކުާރ ބޭފުޅުންނަށާއި

 ސަރުކާރަށް އަުޅަގނޑު  ެގމިާހރުމިއަދު އަޅުަގނޑު . އެހެންީވމާ، ަވނީ ފަސްޖެހިފަ އުލެއް ދިނުމަށްޙަލާމަތްތެރި މާސަ

އްލުކުރުމަްށ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްުވމަށް. ޙަ އްތައްކަންތަ އަދަބުެވރިކަމާއެުކ ދަންނަަވން އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ ަވރަށް

މާ ފަހުން  ،އެހެންނަމަެވސް .ުވމުން އަޅުަގނޑުެމން ަވރަށް ކަންބޮޑުެވ ހާްސޭވމާ ދިސާދިޙާ އް ކަންތަ އަދިެވސް ހަމަ މި

ންކަން އެަބއޮްތ ޤީއަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް ޔަ، ދޭ. އެހެންނަމަެވސްނެތިެގން ދާންނހަ ކަންަތއްތައް  މި ސްތަކެއްުނެވލަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، . މުއެކަމަށް ދަންނަވަ  ަގނޑު އަޅު ކަމަށް. އަދި  ކަންތައް ކޮށްދެްއާވނެ މިފަހަރު ސަރުކާރުން މި

ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ  ކަކީކަންތަ ޮގާތއި މި އި ހުންނަޕެޓްރޯލް ރައްކާތެިރެވފަ ،އި ކުރާ ޮގތާމާލޭެގ ޕެޓްރޯލް ދަތުރުފަތުރު

ތަންތަނަށް  ކިލް އެ ޑީސަތަންތަނަށް ނުަވތައެިކ . މާޭލެގ ަބއުޒަރުަތއް ޕެޓްރޯލް މެއްހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑާވ ކަ

ޖެހިފައި ހުރި ށްތޮ ިގނަ ހަނި މަުގތަކުން އެނޭގތޯ.މުން ެއންމެ އްދަނީ އާަދތުރުކުރަމުންޒަރުތައް އު ބަ މުަގއިެގންދިއު
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 ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ެވދާނެ  ުގމަކީނދިސާއެއް ހިޙާކުރާއިރު މިކަހަލަ ދަނީ. މި މަުގތަކުން ދަތުރު މަުގތަކުން

ސް ދޭންޖެހޭ. އަނެއްާކ ޕެޓްޯރލް ިވްއކާ ެޝޑްތަްއ ވެ  ނޑުމެން ސަމާލުކަން ެއބަށް އަޅުަގމަިމކަ ީވމާ،ކަމެއް. އެހެން

އިްނެވެގން. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ، ުގިޅެގންއި ޖެހިފައިާވ އާބާދީއާށްނީ ަވރަށް ތޮހުންނަ މިއަޅުަގނޑުމެން 

ެވސް މަުގމަތިން  ިވއްކަންޭގޭގަގއި ރު ަވޑު ދަންނރޭަގ  އަޅާއަށްޖެހެންދެން ޕެޓްރޯލް ފުޅިފުޅިދިޔަ ަވރަށް ފަހަކާފެނިެގން

ދިްއުކރަމުން ެގންދިޔަ. މިީއެވސް  ތަށްޮގ އްކުރާަގދަ ދުަވްސަވރު ފެންފުިޅފުޅި ދިހޫނުފުޅި ޅިފުފެންފެންނަކަން. 

މާލޭަގިއ  ންތަންލަ ތައެކަހަކަމެޭކ. މިހާރުން މިހާރަށް އެބަޖެހޭ މިހާރުެވސް  ާވނީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރިއަޅުަގނޑު ދަންނަ

ދަނީ ެގން ޅެމުން މިމެން މާލޭަގއި ދިރިއުޑުަގނއަޅު އި އެްއކޮށް އެއާކަންތައް ހުއްޓުަވން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ ހުރިނަމަ އެ

ސީތަުކގައި އަޅުަގނޑުމެން ކައްކާ ޭގސް ަތކުަގއި. މި ޭގބީސީކޮުޅގައި. ަވރަށް ކުދި ޭގބީކުދި ތަންތަންަވރަށް ކުދި

ކުދި ކުދި ުޓެގފޫ 10ނުަވތަ  ފޫޓް 5ފޫޓް،  10ދުނާ ޖެހިެގން. ާގތްަގނޑަކަށް ނހަމަ އު ނީުގޅެންެގ މި މެންއަޅުަގނޑު

  މި  މެއް.ކާތެރި ކަ. މިއީ ަވރަށް ނުރައްނީޭގސްުފޅި މި ބަހައްޓަނޑުމެން  ދަށުގައި އަުޅަގތަންތަންކޮޅުގައި އުނދުން

 މިންީވމަ، އެހެ. މާީޒަގިއ އެބަުހރި ފެނިފަމި ެގ ންމެޑުުޅަގނފަހަރަުކ އަދިސާތަްއ އަުޅަގނޑުމެން އެތައްޙާކަންތައްތަްއ 

 އްދަ ދޭއިުރ މިޙުދިރިުއޅުމަށް ޭގަގިއ  ނުަވަތ އްަދ ދޭއިރުޙުމާރާތްކުރުމަށް ޢި ދޮރު، ެގކަންތައްތަްއ ެވްސ ެގ

ީވމާ، އެހެންޭވނެ. ކުރެ ޅުކަންތައް ަރނަގ އިެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއްދަ ދޭިއރު މިކަން ހިމަނަޙު ެވސް  ކަންތައްތައް

މި ދެން އަންނަ އެންމެ ައަވހަށް ރިހުން ރުެގ އަެވސް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް އެދެން ސަރުކާ ކަންތައް މި

އެްއކޮްށ އި އެއާކަންތައްތަްއ ެވްސ ހިމަނަން. ހަމަ ކުރާިއރު މިުރމުެގ ކަންތައްަތއް ިރިވއު ކުމާރާތްޢި ރިިވުއކުރާއިރު ެގ

މި ތަުކގައި ދުނޅައު ،އޮޑިފަަހރުަގއި  ،ފަހަރުގައްޔާއި ހިނާގ ލޯންޗު އިމަތީަގކަނޑު ދި އަެވސްއި ޖެތެރޭގަ ރަށްރަށުގައި ރާއް

ެއއްެވްސ ނީ ަވރަށް އާަދއިެގ ޮގތަކަށް. ހަމަ އެއްެވސް ކަހަލަ ަގާވއިދެއް ޅެލް ެގންުގނުރައްކާތެރި ކެމިކަ ރޯލާޕެޓް

 .. މާ. މިކަމުެގ ސަބަބުންމިއްޔަތުކަެމއް ނުދީންއަހަ

 

 ްއެކުވން:ދެހަކަތުން ާވރިޔާސަ

މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅު ޓާއި ބެހޭ ކޮމިޓީެގ އެްއެވސް އިްއަޒތްތެރި އްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުެގ ތިމާެވ

ލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެިރ ކޮށްލަދެްއުވން އެދެން. އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވާވނަމަ އިޝާރާތްދައްކަަވން އެިދަވަޑއިެގންފައި 

ދާ ކުރަމުންޓަކައި ދަންނަާވލާނަން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ީވކް ޮގތުަގއި މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާަހަގ މާތަށްމަޢުލޫންެގ މެންބަރު

ެގ ނަމުަގއި އެމް.ވީ ކް ޓް ސްޓަރައިެގ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ބަިއެވރިާވ ޒުާވނުން ކްަލއިމެޓެއް  ުގޅުންހުރި ޕްރޮޓެސްޓާއްތިމާެވ

ުޒާވނުން މިއަދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ބޭރުަގއި  ެވރިާވއިން ބައި ޖެރާއްެވހިދި ،ެވހިރާއްޖޭެގ ނަމުަގއި ބަިއެވރިވާ ދި

ދާއިރާެގ  އްރިރު، ހޯރަފުށިޤަޓާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުއްތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ތިމާެވޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން ެގންދިއުމާއެކު ރައްޔި

ތަށް ެއ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން އަިއ ުގން ވަ ަވުގތުރުން ކޮމިީޓެގ މެންބަ އަދި އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމާ
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ދާ ާވހަކަ ައޅުަގނުޑ ކުރިއަށް ސައްކަތްކުރެިވެގން ކޮމިޓީެގ މަބައްދަލުކުރުމަްށ މިހާރު އިންތިޒާމު ޒުާވނުންނާ

   ކީމް.ޢަބްދުލް ޙަބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ންދަންނަާވލާން. ދެން ާވހަކަފުޅު ދެއްކެުވމަށް ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް ޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ންންދޫ ދާއިރާެގ މެރެކު

 އި އާދިސާ ޙާފާނުެގ ދުަވހު މާލޭގައި ހިނާގދިޔަ ހިތާމަެވރި އަލި ނޫން އިހަށް ސް. އިްއޔެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ުވން އެދު ދުޢާކުރަން. އަދި އް ކުރެރުމިންަވުސަވުރޭގެގ ާދިއމީ ނިޢުމަތް އިޝަތު ޝައުނާއަށް ޢާ ުގިޅެގން ނިޔާިވ 

އިލާތަކެްއ ޢާދިސާަގއި ަވރަށް ިގނަ ޙާ ގައި މިހިތާމައި ލާއަށް ކެތްތެިރކަން ދެއްުވން އެދި ދުޢާކުރަން. މިއިޢާމަރުޙޫމާެގ 

 ކަ ހަދޭ ާވން އެއްލެއް ލިބުހަތްތަކަށް އަަވސް ެގދޮރު ނެތި ިގނަ ެގއްލުންތަެކއް ެވެގން ޮގއްސި. މިކަމުަގއި ގެއްުލިވ ފަރާ

ންަގނޑުތަްއ ަގއި ނެންެގިވ މިއި ާވއިރުަގިއ ސަރުކާރުން މި މައްސަލަޖެހިފައިށްބޮޑަށް ތޮ މިހާ އިެވސް ދަންނަަވން. މާލޭގަ 

ަތއް ެގއްލުން ދިޔައިރުަގއި ީވދިސާ ހިނާގމި ޙާތަނެއްގައި  ާވޖެހިފައިށް ަގނޑަށް ރަނަގޅުކަމަށް ެފނޭ. މިހާ ބޮޑަށް ތޮއަޅު

މަދު ެގެއްއަގިއ ނޫނީ  ށްފާހަަގކޮށްލެޭވ ަބއެްއ ަކންތައްތައް އެބަހުރި. މާލޭެގ ަވރަ ،ނަމަެވސްއެހެންެލޭވ. ކުޑަކަމަށް ބެ

ެވސް ފަޔަރ ެއސްކޭްޕ އި ދުގަ އްޙަދިސާ ހިނިގ ސަރަޙާއި ނެތްކަމަށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ. މި ފަޔަރ އެސްކޭޕް ހެދިފަ

، ކަމަށް ަގބޫލުކުެރޭވ. އެހެންކަމުން ދެޭވނެމެެގންކުނުރަށް ން ބޭއަަވހަށް ރަްއޔިތު ހުރިނަމަ ބައެއް ޭގގެއިން ެއައށްުވރެ

މިހާތަނަށް މާލޭގައި ފަޔަރ އެސްކޭޕް  ެވސް ސްޔަ ަގިއިވމުކޯުޑގައި ފަޔަރ ެއސްކޭޕް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް އޮތްކަ ންގ ބިލްޑި

ެވސް  ތްކަންނެބެން ަޝރ ލިއިްނުގފަޔަރ އެސްޓިަކއިރި ހިސާބުަތކުން ލެިވފައި ނުހުންނަކަން ފާހަަގޮކށްލެޭވ. އަދި 

ެވްސ  ންކަންކަ ކޮށްލެޭވ. މިދަނެއް ލިބެން ނެތްކަން ފާހަަގޢުސް މިފަދަ އެއްެވސް މަޔަިވސް އަދި ފޯމްިވޔަ އެއީ ފެން

ކެން. އަދި މުކަމުގައި ދެއްރު ހުރުން މުހިއިދާމުސްތަޤުބަލުގައި ފަސޭހަކޮށް ކައިރިން ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މަުގތައް ހެދިެގން

ދިސާތަުކަގިއ ޙާެވސް ރަނަގޅުކަމަކަށް ފެނޭ. އެއީ މިފަދަ  ކިންގ ޭގސް ލައިެނއް ައޅާފައި އޮތުންއި ކު ޯކޑުގަ  ގ ންބިލްޑި

 ދިުއމުެގ ބައިެވސް ކުަޑެވެގންފުޅިތައް ޮގަވމުންތަުކގައި ޭގސްފުޅިތައް ހުރެެގން ިގަނިއން ޭގސްންޓުަވިކަވކި އެޕާޓްމަ

ފަދަ  ިގނަ އަދަދަކަށް އެބަހުރޭ. ިގނައިން އަލިފާން ހިފާށް ަވރަ ރޭަގއިތެ. އަދި ުގދަންތައް ރަށުކަމުގައި ެދކެންދާނެ

 ުގދަންތައް މިފަދަ ުގދަންތައް ރަށުން ބޭރަށް ނުަވތަ އެހެން ރަށަކަށް  ދަންތައް ހުންނަ ޢުުގދަންތައް އެބަހުރޭ. އެފަދަ މަ 

ފުރުޞަތަށް  ިވދެކެން. ދެއް ގައިކަމު އްކަމެ ދާނެދިސާތައް ހިނުގމުގައި ކުޑަެވެގންޙާމިފަދަ  ކުރެިވެގން ދިއުމަކީބަދަލު

 ޝުކުިރއްޔާ.  ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް ޝަރީފް. ތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ
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 މް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ސުަވރުޭގެގ ދާިއމީ ނިޢުމަތް ލެއްުވން އެދި  ދިސާގައި ނިޔާިވ ފަރާތްތަކަށްޙާ ރި ރަީއސް. މިތެޒަތްއިއް  ޔާޝުކުރިއް

ތްތެިރ އިއްޒަ އޮތް ާވހަކަ ދަންނަަވން. ފަރާތްކަށް އަޅުަގނޑުެގ ހަމްދަރުދީލުގައި ޖެހުނު ހުރިހާ ޙާއަދި  ދުޢާކުރަމުން

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް  ިޑޒާްސޓަރކަށީެގްނާވ ނެޝަނަލް އެ ަގއި ާރއްޖޭްސ ދިެވހިޔަރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ާވހަަކދެއްކި

ޤީޤަތެއް. އަދި ނެ ޙަކުަރންޖެހޭބޫލުަގަގނޑުމެން އެންމެ އަޅު  ނުދާކަން އެއީެވުމން ކުރެޛު އެކުެލިވެގން ތަންފީ

 ރުމަށްކުަޑކުެވްސ ީވހާ ލިބޭ ެގްއލުން ޓަރުންސް ރކްަގިއ މި ޑިޒާޓް ފްރޭމްަވއަޅުަގނޑުމެންެގ ޑިޒާްސޓަރ މެނޭޖްމަން

އް އެކަީށެގްނާވ ހަމަތަކުރާނެ އުޫސލުތަކާއި ޖެންސީ ރެސްޕޮންސްމަރަވުގތުން އެ ިއ،ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތްއ އަޅަ

ޭޖެގ ސަލާމަތީ ހިރާއްސް ދިެވޔަ ވި އޮތްކަުމަގއި  ެވސް ފާހަަގކުެރޭވ. މިހެން ކަން ނެތްކަންާގއިމުކުރެިވަފިއ  އްަގއިމިންަވރެ

ަވސް ފިޔަަވޅުތައް އަޅުްއާވ ަވރަށް އެކަީށެގންާވ ހަާވލުެވ ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ަވރަށް އަ   ނިުވމާންލިފާކާއި އަޚިދުމަތްތަ

 އެކުރައްަވިއެގން މަސަްއކަތް ކުރެްއިވކަން ފާހަަގކޮށް ލަތްތަުކެގ ބޭުނންޞީހުރި ަވލިިބފައި ަގއިޮގތެއް   ރަނަގޅުޔޮހެ

ކުރާ ޮވލަންޓިއަރުންަނށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ިއ، ރިހާ ރައްޔިތުންނާހުރިިވ ބަިއެވއެކަމުަގއި  ،ސަރުކާރަށާއި  ،އިށާފަރާތްތަކަ

ޓަރ ޕްލޭނެއް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ާވހަކަ ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ރާއްޭޖެގ ނެޝަނަލް ޑިޒާސް

ކޮށް އަލުން ެގންނަންޖެހޭ ރިވިއުކޮށް ެގ ތެރޭަގިއ އެ ޕްލޭން ދިރާސާތަކު  މުއްދަތުަވރުަގަދކުރަންޖެހޭ. އަދި ކަނޑައެޅޭ

ހޭ ޮގތް ބަލާ ދިރާސާކޮށް އެ އަޅަންޖެތް ޮގ ބަދަލުތަކާއި ދުނިޭޔގައި މިާބަވތުެގ ކަންކަމަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް ކުރާ 

ިއ ކާއުޅޭ ަމއްސަލައަ  އި ެޖހިެގންތުގަ ޙަޤީޤަފިޔަަވޅުަތއް ެވސް ައޅަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑުމެން 

ތެރޭަގއި ާރއްޖެއަށް  ތަކުެގެގ ައހަރު 1970ތަެނއް ނުފެނޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  ކުރެޭވްސ ެއޑްެރސްއަދިެވގައި ދޭތެރޭ

ފަަރޤު ބޮޑުިވ. އެއީ ެވރިކަންކުާރ އާމްދަނީެގ ޭދތެރޭގައި އޮތް  އިމާެލއާ، ތަޢާރަފްުވމުން ރާްއޖޭެގ އަތޮޅުތަާކއިޓުއަރިޒަމް 

ން ފެށިެގން މިއަދާ ހަމައަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އޮތީ ނޭޅި. ބުހިސާަގއި އެދީ ސެންޓަރ މާލެ ީވއިރުސާތިއިުގ ،ރަށް

ން ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތަށް ެގންޮގްސެގްނ ކޮްށެގން އެހެްނ ދިމަދިމާލަށް މީހުޤީްއދުތައް ތަރައްޙަދީ ސަރަސާތިރާއްޖޭެގ އިުގ

ަގއި މި ދިރިއުޅެނީކީ ތްތަކުމާރާޢި އުސް ރާތަކުަގއި އަެގދޮރުމި  ޖެހުން ނުކެނޑޭނެ. މާލޭގައިށް ތޮ އިންނޫނީ މާލެ

އް ނޫން. އަތޮޅުތަކުން ވަޒީފާ ހޯދަން ެއކި ޚިދުމަތްތަކަށް އަންނަ މީހުން މީެގ ނެއުފަން ީމހުން އަށްހަމައެކަނި މާލެ

ބިން ދީފައި މާލޭެގ ކިތަންމެ މީހުންނެއް ހުޅުމާލެއިން ހެދޭނެ. . އެމީހުން ނާންނާނެ ޮގތެއް ނެތެރެއިން ިގަނއީ

ވަޒީފާ ލިބޭނެ   ނަށްއެކަނި ާރއްޖޭެގ އެހެން އަތޮޅުތައް ތަަރއްޤީކޮްށެގން އެހެން އަތޮޅުަތުކން މީހުންހަމަ ސް.ޔަރުއެޅި ެގދޮ

އްެލއް ޙަމިކަމެްއ  ތަކުަގއި މީހުން ތިބެެގން ނޫނިއްޔާލިބިެގން އެ ިޚދުމަތްތައް ހޯދަން އެހެން ައތޮޅު ތައްފުރުޞަތު

ކެޕޭސިޓީ  މީހުން އަންނާނެ. އަދި މާލޭ ކެރިންތޮށްޖެހޭނެ. . ތޯއިނޭގހޭނެ ޖެށްނީ. ތޮޖެހުށްނުކުރެޭވނެ. މާލެ ތޮ

ެގން ހެދިފައި އޮތް ސިޓީއެއް ނޫންކަން އަޅުަގނޑުމެްނ ފުލްެވެގން މިއަދު މާލެއަކީ އެްއޮގތަކަށް ެވސް ޕްލޭންކޮށް 

ދިމާިވ ހުރިހާ   ތުލަޙާ ދިމާިވެވސް މާލެއަށް  އިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުަގނިދު ޖެހޭނެ. އެއީ މިން ަގބޫލުކުރަންއެންމެ
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ާވނެ. އަިދ މީހުން ިގނަ ުވރެހުރީ ެއޮގތަށް. މަުގތައް ހަިނާވނެ. ެގދޮރު ިގނަާވނެ. އުޅެންޖެހޭަވަރށް ތަނެއްަގއި ދިމާެވފައި

  އެމީހުންނަށް އެ  އަިއސް ތިބޭނީތަކުން މީހުން އައިސް  ބަދަލުގައި އަތޮޅުމީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިން ޯގތި ދިނަސް ހަމަ އޭެގ

 ހިނދު. އަޅުަގނޑު ނުދަންނަަވން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ...ހާމަތާ ވަޒީފާއެްއ ލިބޭނެ ޮގތް މެދުެވރި ނުާވޚިދު ނުންތަންތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު. ހިންނަަވރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހާން މަޙްމޫދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޖީބަރު  މެންހިންނަަވރު ދާއިރާެގ

ދިސާަގިއ ޙާ ހިނާގދިޔަ ނުރައްާކތެރި އަލިފާނުެގކުރިން މާލޭގައި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީެގ ދެ ދުަވސް

 ނަަވރު ލުގައި ޖެހިފައި. އަުޅަގނޑު ހިންޙާ ުވރެ ިގނަ މީހުން ަވނީށްއަ 300ތުން އް ދައްކާޮގމިހާރުެގ ތަފާސް ހިސާބުތަ

ެވސް  އިލާތަކަށް ހުރިހާ ޮގތަކުންޢާދިސާގައި ބިކަެވފަިއާވ ހުރިހާ  ޙާެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ނަމުގައި މިރާދާއި

ެވްސ  ގައިމަޖިލީހު އި އަުޅަގނުޑ އަދި މިސަރުކާުރަގ އަދި ފަސޭހަ ޮގތްތައް މެުދެވރިުވމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަަވން.ލުއި

ން އަުޅަގނޑުމެން މިޮގތަށް އިންޓަރނަީލ ޑިސްޕްލޭސްާވ ފަރާތްތަކަށް  އެދެމުަގއިޔިތުްނެގ ނަރައް ހުރިހާ ހިންނަަވރު

ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުން. އަދި ހަމަ ދައުލަތުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކޮށްދޭނެފޯރު އެހީތެރިކަން

ކުރަން. އަދި ޢާއްުވން އެދި ދުރިކުރެމެދުެވއިަޝތު ޝައުނާއަށް ސުަވުރޭގެގ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ، ޢާނީބުރުމިނޭާވަގއި ތ.

ރި ަރއީސް، ތެއިާލެގ ފަރާތްަތކަށް ހިތްަވރަށް އެދި ދުޢާުކރަން. ޢިއްޒަތް، ޢާއިޝަތު ޝައުާނެގ ދެ ަދރިންނަށާއިޢާ

ރޭެގ ތެމުަވރު އަތޮޅުއްކުެރއްިވހެން ލާމަރުކަޒުކުރުްނ މުހިރުން ދެންމެ ފާހަަގމަޖިލީހުެގ ބައެއް މެންބަ އަޅުަގނޑުމެންެގ

ޖެހެންޖެހޭ  ށްސް މާލެއަށް މީހުން އެއްެވ ތޮވަޒީފާަތއް ހަމަޖެހިެގން ޮގ ،ދުމަތްތައްެވސް ޚިއި ރަށްރަށުަގ ހެންއެ

ނޑުމެންނަށް ަގދިސާއިން އަޅު ޙާ   މިމުކަންއްކުރުން މުހިޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަަވސް ސަބަބުތައް ނައްތާލުމަށް

ބޭނުން ކާރިސާއަކީ މިކަހަލަ އަލިފާނުެގ  ނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަންުޅަގސް އަރިންެވކު ިގެގން ހިނގައްޖެ. އަދި މީެގނއެ

އަޅުަގނޑުމެން ދަސްކުރަންީވ  ،ނަމަެވސްދިސާއަކީ ބުނެފައި އެނިގެގން ހިނާގނެ ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. އެހެންޙާ

ނޑު ހަމަ ަގއަޅު ކަމަށްދިސާއެއް ޙާީވ ފިޔަަވޅުަތކެއް ނޭިޅެގން ހިނާގދިޔަ ުޅަގނޑުމެން ައޅަންފިލާަވޅު. އަ

ަހއުސްތައް ނުަވތަ ުގދަންތައް އަނދަިއެގން ުގދަންތަކުަގއި ރޯެވެގން މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ރއެއީ ެވއަ .ފާހަަގކޮށްލަން

ހަކަތަ، ލިލީ މި ތަންތަނުެގ ަލއިން، ޓްގައި. ކޯސްރި ރަީއސް މާލޭފަހަރު އިްއޒަތްތެތިންަވނަ މިއީ ދިސާތައް ދިމާާވ ޙާ

ެވަފިއ  ފޫނުބެއްދޭަވރުެގ ެގއްލުންތައްަވރަށް ަވނީ  ،މީެގ ކުރިންެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިއެގންއަނދަ ތަކުަގއިުގދަން

އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ެއސެސްމަންޓުން ދައްކާޮގުތަގިއ  އި ގަ ެވސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާޮގތުހާރުމި ނަށްމީހުން

އިްއޒަތްތެރި  އްދުަތކުަގއި އެބަހުރިޙަ ފައިާވ ސަރަޖެހިތޮށް ،ންދާ މުޖެހެށްމިފަދަ ުގދަން މާލޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތޮ 82
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ދުރަށް އްދާ ޙައަަވސް ފިޔަަވޅުތަެކއް އިްނޑަސްްޓރިއަލް ޒޯނަށް ނުަވތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަ ،އެހެންކަމުން .ރައީސް

 އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ނަންފެން ށްހައުސްަތއް ނުަވަތ ުގދަންތައް ެގންދިއުމަށް އަާޅތަން އަޅުަގނޑުމެންނަރމިފަދަ ވެއަ

ން ދައްކުަވއިދޭން އެބަޖެހޭ. އަިދ މީެގ އިތުރުން ެވސް ަވކިން ތުަގއި ެވސް އެކަްނ ކުެރެވމުންދާކަޤަޤީޙައެކަން އެބަ 

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއ ިއ ނޫން. ޭގޭގގައި ުގދަންކޮށްފަ  މި މާލޭގައި މިހާރު މަދެއްޓްރޯލް ވިއްކާ ފަރާތްތައްޕެ

ޯކެޑއް އޮތް ނަމަެވްސ އަލިފާްނ  ގރޯލް އެްއެވސް ަރއްކާތެިރކަމެއް ނެތި. ިގނަ ެގތަކަީކ ބިލްޑިން ޕެޓްަވކިން ނަނީހުން

ސާެއއް ހިނަގއިފިނަމަ އަލިފާނުން ސަލާމަތްުވމަށް ދިޙާޮގެތއް ނެތް. އަލިާފނުެގ  ނިާވނެ ނިޒާމެއް ނެތް. އަލިފާން ނިާވނެ

.  ޖެހި ހާލިެވފައި . ކޮންމެ ެގެއއް މި ހުންނަނީ އެއް ެގ އަނެއް ެގއާ ންއް ނޫތަކެ ެގަވކި ޮގެތއް އިންިތޒާމުކުރެިވަފއިާވ 

  ަވުގތުން މި  ދިމާލަށް މި އާއި ސެންޓްރައިޒޭޝަން އްލު ހޯދުމަށް އަޅުަގނުޑމެން ޑީޙަ ށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަ

  އެބަ ދާންޖެހޭ. ށްަވުގތަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވރަށް. ެދއްެކޭވ  ާވހަކަފުޅުށްއޮތީ އެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަ ބާކީ ބަހުސްކުރުމަށް  ދެން ބަރުންއިްއޒަތްތެރި މެން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.  ފުށި ދާއިރާެގިވލު

 

 މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާެގ ިވލު

ދިސާގައި ފުރާނަ ޙާނާގދިޔަ ހިތާމަެވރި އަލިފާނުެގ ހިގައި  މާލޭދުަވހުެގ ރޭ މި ުހކުރު ީވބަރުންސެޕްޓެ 20އާދެ! 

ކަމުަގއިާވ ބުރުނީެގ ފުށި ދާއިާރެގ ެއްއ ރަށްދިޔަީއ ައޅުަގނޑު އެ ދާއިާރއެްއ ތަމްސީލުކުރަުމންދާ ިވލުގެއްިލެގން

އެިދ ުވން އް ތް ލެރަޙުމަހެޔޮ  هللاޝަތު ަޝއުނާ. އެ މަރުޙޫމްެގ ފުރާނައަށް މާތްޢާއިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތެްއ ކަމުަގއިާވ އި

 20އެިދެވސް ދުޢާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެއްުވން ލާއަށް ކެތްތެިރކަން ޢާއިދުޢާކުރަން. އަދި އެ މަރުޙޫމްެގ 

ލިބުނު އެތައް ބަިއަވރު ދިެވހި ރައްޔިތުންތަކެްއ  އި ެގއްލުންދިސާަގޙާމި ހިނިގ ހިތާމަެވރި  ެގދުަވހުންބަރު ސެޕްޓެ

ދިއުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  އަލުން އަނބުރާ އެ މީހުްނެގ ދިރިުއޅުން އާރާސްުތެވެގން ށް ތަކަފަރާތް އެބަޭވ. އަދި އެ

ންމެ އަަވްސ އެންމެ ބޮޑަްށ އެދޭ ކަންތައްތައް. އަުޅަގނުޑ ަސރުކާރަށް ޮގާވލަނީ މި ފަރާްތތަކަށް ީވ އެމިއަދު 

ާރަވއިދެްއުވން އެދި ސަުރކާރަށް  އްކެތަޮގތްދާނެ ެގންހިފުރުޞަތެއްަގއި ެއ ބޭފުޅުންެގ ދިރިއުޅުމުެގ ކަންތައްަތއް ަހމަޖެ

އެބައޮތް ެއ  އިލްޖުމްހޫރިއްާޔ ިވދާޅުެވފަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސު ދަންނަަވން. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ .ޮގާވލަން

ފަދަ ސް، މިކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާެގ އެީހާއއި އަދި އެހެން ެވސް ކަންަތއްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ

ންޖެހޭ  ފަހަރަކު އެކި ޮގތްޮގތަށް ދެްއކިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމެއް ހިނުގމުން އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ާވހަކަ އެތައްކަ

ކަމަކީ ކޮބައިތޯ މިފަދަ ކަންތަްއތައް ހިނަގން މި މެދުެވރިާވ ސަބަބުތަކަކީ. އާދެ! މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އްޔާ އަދިެމން ހުރިހާ ކަމެއް މާލެއަށް މަރުކަޒުކުރަން ވެއްޖެ ަގނޑުން އަޅު ފާހަަގކުރެްއިވހެ

ަވނަ އަހަރު  72 ، އާދެ!ަވނަ ައހަރު 70 ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ،ސާތައް ހިނުގމުެގ ޖާަގ އެބައޮތް ދިޙާމާލޭގައި މިފަދަ 

ިދުއން. އެާއއެކު އަުޅަގނޑުމެން އަށް ތަޢާރަފުެވެގންޖެރާއްިދެވހި ރިޒަމްއަދަށް އައި ބަދަލަކީ ޓު ސާތިުގދިެވހިރާއްޖޭެގ އި 

ޖެހިެގން މި ައީއ ށްތޮ މެއް މި އައިސްދީ ހުިރހާ މަސައްކަތްތަކެއް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ހުރިހާ ކަސާތިުގހުރިހާ ކަމެއް އި

، މްދަނީ ހޯދުމަށްޭވ. އާޖުބޫރުމާލެއަށް. މާލެއަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް މަރުަކޒުެވެގން އައީ. މީހުންނަށް އަންނަން މަ

ްށ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ މި ކަންތައްތައް ބަދަލުކޮ ، ށްމަލީމު ދިނުދަރިންނަށް ތަޢު

ރު މިއަދާ ހަމައަށް އައި ކުަރން.ޤީޮގތަށް ތަރައްހަމަ މި ސްޒުކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ އެހެން ތަންތަން ވެ ކަލާމަރު

ެއ ކުެރިވފަކާ. އެހެންނަމަ ޤީށް އަދިއެއް ނެތް ތަަރއްނަކަފަދަ އެހެން ތަނެއް އެހެން ސިޓީއެއް އަުޅަގނުޑމެން މާލެެވސް

މި  ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތާ ،މާލެއިން މި ލިބެންހުރި އާމްދަނީއާއި އި، ޚިދުމަތްތަކާ ރިހުންލިބެމި  މާލެއިން ،ޚިދުމަތްތައް

 ޑަެވެގންދާނެ.ކު  ަބޔަށްޖެހުން ދެބައިކުޅަ އެއްށްލިބޭނެނަމަ މާލޭެގ މި ތޮން ދަކުއްޙަސަރަހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖޭެގ އެހެން 

ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަެޖހޭ ހުރިހާ އެންމެން މާލެއަށް އާދެ! މިއީ ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ. ައޅުަގ

ނެތް.  އިތުރަކަށް ބޮޑުކުެރޭވކަށްދެން   ބިންމާލޭެގ ެގނެސްެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައް ކުރެޭވކަށް ނެތްކަން.

 މަށްތައް އުްސކުރުމާރާތްޢި މާރާތްތަކެްއެގ ޮގތުަގިއ.ޢިކުރަންޖެހެނީ އުސް  މާރާތްތައްޢިއަޅުަގނޑުމެން ދެން ދާންޖެހޭނީ 

 ްއލުެވެގން މި އަންނަނީ.ޙަމީހުން ިގނަެވެގން އެބަދޭ. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް 

 

  ުވން:ކެ ދެއް ާވހަކަ ރިޔާސަތުން

 ެގ ބަހުސް ނިމުނީ. ޟޫޢުެގ ކުއްލި މައްސަލައި ޢުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މަޝު

 

 

 ބަހުސް   އީ ތިދާއިބު  .6

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ިއ ބަހުސް. މިއަދު މި ދައުރުން ބޭރުގައި މި ބޭއްޭވ ާޚއްޞަ ޖަލްާސަގ އިބްތިދާޢީދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ 

ެއއީ ަސރުކާރުެގ ހެްނޭވރު ދެކުުނ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިމަވނީ އެންމެ ބިލެއްެގ ބަހުސް.  ެރިވފައިކުންޑާއެޖެ

މް މަނާުކރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްާލުޙ ރިޒަރަޓެ، 2015/32ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ާގނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން ޝަހީމް

ަގއި ދައުރުން ބޭުރަގިއ  2019 ބަރުންސެޕްޓެ 12ިއާވނީ ފަ އްާވޔުން އި ެގނައުުމެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކި

ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  90މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  .އްަވއިެގން އެ ޖަލްސާަގއިއަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ބާ 
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ބަސް ފަހު ،މަށާއި ންނެުވޑަިއެގބިލަށް ޖަާވބުދާރީެވވަ ، ލާގައި ބިލު ހުށަހެޅުއްުވމަށާއިޙައިބުތިދާޢީ ބަހުސްެގ މަރުބިލުެގ 

މިނެޓް. އެހެންީވމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  15ލަ ނީ ޖުމްބިލު ހުށަހަޅުއްާވ މެންބަރަށް ލިބިަވޑައިަގންަނވާ   ިވދާޅުުވމަށް

މިނެޓު.  15ލިބިަވޑައިަގންަނަވނީ  އެކުބަހާ ުވމަށް ފަހުރީ ބަހައްޓަާވތި ޖަާވބުދާބިލު ހުށަހަޅުއްާވއިރު ިވސްުނންފުޅު

ބަޔަށް ަބހާލައިެގން ބޭނުންކުރެްއުވުމެގ މިނެޓް އެުކގައި ުނަވތަ ަބއި 15ދާޢީ ބަހުސް ހިނަގމުންދާއިރު ެއ ތިއިބު ބިލުެގ

އިްއޒަތްތެރި  ދެްއުވމަށްަވއިއްލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިަވޑައިަގންަނާވނެ. މި ބިއިޚްތިޔާ

 މެންބަރަށް ދަންނަަވން. 

 

 އިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ދާކުނު ރު ދެހެންޭވ

 ވާ ޓެރަރިޒަމުެގ ދަޢުހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ ށަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ސަުރކާރުން މި ބިލު ހު ޝުކުރިއްޔާ 

ރިޒަްމ ޓެރަ 2015/32ރު ދުަތކުަގއި ބޭނުންކުރެޭވ ކުެރުވން ހުއްުޓުވމަށް ޓަަކއި ާގނޫނު ނަންބަުގސަނުރަނަގޅު މަ

ޓެރަރިޒަމްެގ  ،ެގނައުމަށާއި ތަުކެގ ދާއިރާއަށް ބަދަލުށްރިޒަްމެގ ކުމަނާކުރުމުެގ ާގނޫނުގައި މިހާރު ކަނޑައެޅިފަިއާވ ޓެރަ

، އިދާރާތަކަާށއި ކުރާޛުާގނޫނު ަތންފީ ،އި އާކުރުމަގަ ާވޢުަތއް ދަށްރިޒަމްެގ ކުޓެރަ ،ރުމުަގާއއިކުތައް ތަޙުޤީޤުށްކު

ާގނޫީނ  ތައްށް ލިބިދޭ ާގނޫނީ ބާރުތަކުެގ ދާިއރާ އަލުން ކަނޑަައޅައި ޒަމާނާ އެްއޮގތްާވ ޮގތްއަރަލްނެޖެރ ޓަޕްރޮސެކިއު

 ބޭރުަގއި ޓެރަރިސްޓުްނ ހިންާގ ހަނުގރާމަތަުކަގިއ ދިެވހިާރއްޖެއިން ، ެއ ފަރާތްތަަކށް ދިނުމަށާއިއްތަ އިމްތިޔާޒު

މެދު އިހު އަނބުރާ ދިެވހިރާއްޖެައށް އަންނަ ފަރާތްތަކާފަމަށް ށް ދިއުއްދުތަކަޙަބައިެވިރުވމަށްފަހު ނުަވތަ އެަފދަ ސަރަ

ތައް ާގނޫުނަގިއ ތްޢާއިޖުރާ ކުރާ އިދާރާތަުކން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަާކއި އެ ފަރާތްތަކުެގ މަްއޗަށް ހިންޭގޛުާގނޫނު ތަންފީ

. ުޝކުރިްއޔާ އުމޭ ެގނަޙުަތއްނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާކަނޑައެިޅެގން ަބޔާންކުރުމަްށ ޓަކަިއ ބުނެިވިދޔަ ާގނޫ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ހުޅުާވލަނީ ބަހުސްކުރެއްުވމަށް. ެއދިަވަޑއިަގންަނާވ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން.ޒަތްތެ އިއް މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެުވން އެދެން. ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ެގެނޭވ  މުެގ ާގނޫނަށްރިޒަމް މަނާުކރުއޮތް ޓެރަމި އިޅާފަރު މި ހުށަހަހާ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއާދެ

  އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. އަދި އެކަން އަުޅަގނޑުމެންށްކަމަ ބިލެއްއިޞްލާޙު މި ބިލަކީ ބޭނުންތެރި އަދި މުހިއްމު 

ސްަތކެްއ ރކުރަން ޕްިރެވންޓިްވކޮށް މެޝަރަގއި ޓެރަރިަޒމް ކައުންޓަެވސްމެ. ބަދަލުެވަފއިާވ މި ދުނިޔޭ ަގބޫލުކުރަން
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މެއްކަން ިމ  ކައޮތް އިހިފަނެުގން ފިޔަަވޅުަތކެއް އެޅުން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ިމއަދު ކުރަްނޖެ

ިއްއޒަތްތެރި ެގްނ ޮގސްފަިއަވނީ. ެވފު ރަށް ބޮޑަށް ސާށް ަވނަނު ބަހުސްތަކުން އަުޅަގނޑުމެންުވމަޖިލީހުގައި ކުރިން ކުރެ 

ުގޅިެގްނ ދިެވިހ  އިރައީސް، ދުިނޔޭަގއި މި ބަދަުލަވމުން މިދާ މާޙައުލާ އެއްކޮްށ ދިެވހިރާއްޖެއަްށ މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރުކޮށްދިުނމަކީ ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ައދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުެގ ، ލާމަތާއި ެގ ސަޔިތުންރައް

މު ކަމެއްކަމަށް އްހިމު ންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީއެއް. އެ ޒިންމާ އަދާކުުރމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ދޭޒިންމާ

ލަތްތަކެްއގައި ހަނިކުރެޭވ ޮގތަށް ޙާ ޞައްޤުތަކެއް ާޚއްޙަސާސީ ނަ އައަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ! މި ބިލަކީ ިގ

ްށ މިފަދައިން ޙައްޤުތަެކއް ަހނިކުރާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ކުރެިވަފއި އޮތް ބިެލއް. މިފަދަ ބިލެއް ފާްސކޮބައްޓަން

އިުރ ޙަޤީޤަތުަގއި ނިކުރާއް ހަިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ުހރިކަމަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުަރން. އެްއެވސް އަސާީސ ޙައްޤެ 

ޤު ހަނިކުރާ ޙައްުޤ މު ކަންތައްތަެކއް ުހރޭ. ެއޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން މި ޙައްއްއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ މުހި

ާވ ޮގަތކަށް ޟް އާއި ތަޢާރަކުރުން. ޤާނޫނުައާސސީކަްނ ކަށަަވރުނުާވ ޮގތަކަށް ޟްއާިއ ތަޢާރަހަނިކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނުާވ ޟްއާއި ތަޢާރަ ނުހިފެހެއްޓޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރުޞަތު ދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އްެޤއް ށް ޙަކަންނައަޅުަގނޑުމެ

އި ހުިރ ޙައްޤުތަްއ ހަނިކުރަން. މިފަދަ ޙައްޤުތައް އަުޅަގނޑުމެން ހަނިކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ޮގތަކަށް ެދަވނަ ބާބުގަ 

ޙާސިުލކުރަންތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ސަެދއް މަުގމި ޙައްޤު މި ހަނިކުރަީނ ކޮން ،ދެން ކުރަންޖެހޭ ސުާވލަކީ 

އެ މަުގސަދު ޙާސިލުކުރަްނ ، ނަ ުސާވލަކީަވ 3ސާފުާވންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ޙައްޤު ހަނިކުރާން މިއުޅޭ ސަބަބު. 

 މިހާރު އޮތް ާގނޫނީ އޮނިަގނޑުެގ ތެެރއިން ހުރި ހުރަސްަތކަކީ ކޮބައިތޯ. އަދި މި ބަަދލު ެގނެުވމުން އެ ަމުގސަދު

ކުރަން ބޭނުންާވ ަވނަ ކަމަީކ އަޅުަގނޑުމެން މި ޙައްުޤ ހަނިކުރާ ހަނިކުރުމަކީ ެއ މަުގސަދު ޙާސިލު 4. ލުޭވތޯޙާސި

އަުޅަގނޑުމެން ޙާސިލުކުރަން ބޭުނންާވ އޮބްޖެކްިޓްވއެއް ޙާސިުލުކރަން ބޭނުންާވ އެންމެ މަދު މަދު މިންަވރުތޯ.  އެންމެ

ެވްސ ުނކުރެޭވނެ. އާދެ! ކުރިން  ޏެއްހަންޙައްޤެއް ނޑުެމންނަކަށް ޅުަގއަ  ،ރައީސް  މިންަވރަށް ނޫން ޮގތަކަށް އިްއޒަތްތެރި

 ޞަ ރި އަސާސީ ޙައްޤުތަެކއް ހަނިުކރަން ހުށަހަޅާފައި. ޚާއްބިލުގައި އެބަހު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި ފަދަިއން މި

ކުރާ ޮގުތގައި މިފަދަ ަގބޫލުަގނޑު ރސްތަކެއް ތަންފީޛީ ިއދާރާތަކަށް ދީފައި. އަޅުސްޕެަޝލް ޕަަވ ،ތަެކއްސްޕްރޮިވޝަން

ރްސ ޕަަވ  ބާރުތަކަާކއި ނުަވަތ އިތުރު ބާރުތަކަާކއި ެއއްޮކށް ފަރުމާކުރެޭވ ބިލެްއގައި ިވތް ސްޕެޝަލްޞަޚާއް

ަތކެއް ެވސް އެ އިދާރާތަުކެގ މައްޗަށް އަންނަންޖެހޭ. އިތުރު ޗެކްސްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެން ސްޕެޝަލް އޮބްލިޭގޝަންސް

ނިޒަމްތަކެއް ލާންޖެހޭ. މިހާރު މިއޮތް ބިލު އިތުރަށް ފުިރހަމަެވެގންދާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ކޭގ މެޓަރިންލާންޖެހޭ. މޮނި

ކުރަންޖެހޭ ހިނދު ރިޕޯޓްމި ާގނޫުނެގ ދަށުްނ މި ލިބިދޭ ބާރުތައް ބޭނުންކުރާ މި ތަންފީީޛ އިާދރާތައް، ރައީސް

މަޖިލީހަށާއި،  ތައް މި ރިޕޯޓުހޭންޖެށަހަޅަމަހަކުން ނަމަެވްސ އެމީހުން ހު 4ޓަލީކޮށް ުނަވތަ ކޮންމެ އަރކު

ެގ ޙައްޤު ހަނިކުރެޭވ ނޫނީ ަވކީލެއް ޤާ އެްއކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުަށހަޅަން ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތުމުން. އެއާއި

 ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުރެިވެގންާދއިރު ެވްސ އަދި އެހެނިހެން އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހަނިކުރާއިރު ެވސް އެއީ 
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ަވކީލެއްެގ ، ދަންނަާވނަމަ ކެއް ކަނަޑއެިޅެގން ހަނިކުރެޭވ ހަނިކުރުމަކަށް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. މިސާލަކަށްދަތުތަމުއް

ކުރަންޖެހޭ ދުަވހަްށ ހަނިކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ެއ މުއްދަތު އިތުރު 7ނިކުރާއިރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެން ހަ

ާއިއއެުކ ނޫން ޮގތަކަށް ޗެްކއެއް ލުަމށްފަހު ހަނިކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދައްޙު ރަލްެގނަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެކަމަށް ފެންނަ

ތަަކކާިއ ެއްއކޮށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަީކ  އަިދ އިތުރު ޗެކްސްތަަކކާއި ދިނުން. މިފަދައިން އެ މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމް

 ންނަަވން. ޝުކުރިއްާޔ. ނޑު ދައަުޅަގކުރާ ާވހަކަ ުކރަމުން މި ބިލަށް ތާއީދުކަމުަގއި ފާހަަގމު ކަމެއްއްމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ފީފްޢަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ިވލުފުށި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފީފްޢަދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން  ށިިވލުފު

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގ ާގކުރުމުޓެރަރިޒަމް މަނާ 2015/32ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު 

ތައް އަުޅަގނޑުމެން ެޖހޭ ސަބަބު ކުރަމުންާދއިރު މި ބިލު ހުށަހަޅަން މިުގޭޅޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސް ެގނައުުމެގ ބިލާ

އަުޅަގނޑުެމން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް މިއަދު ދުނިޔޭެގ އެިކ  ،އެބަޖެހޭ ިވސްނާލަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ރަކާތްތެރިަވމުންދާ ޓެރަރިޒަމް ޙަ މަލުތަކާއި އަދި އެިކއެކި ތަންތަނުަގއި ޢަޓެރަރިޒަމްެގ މި ންދާ ަގމުހިނ ުކގައިކަންކޮޅުތަ

 މި . ެވސް އް ނޫން ދިެވހިރާއްޖެއަކީއެ ަސލާމަތްެވެގން ތިބި ބަ ކުމިއަދަެވސް ކިބައިން އަޅުަގނޑުމެން  ޖަމާޢަތްތަކުެގ

 ާވ ތަންތަން. އެހެންީވމަ، މިންެގ ޝިކާރައަކަށް އަމާަޒކަށް މީހުމިފަދަ އުމަކީ ެވސްޤައޮންނަ ކޮންމެ  އިދުނިޔޭަގ

ކުރުމަްށ  ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްއާއި މަލުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ޢަހުރިއިުރ ޓެރަރިޒަުމެގ  ކަންތައް

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  .މެއްންާވ ކަ އެޅެންހުރި ކޮންމެ ފިޔަަވެޅއް އެޅުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މަްއޗަށް މިއަދު ލާޒިމްެވެގ

ްއިވހެްނ ަގކުރެހަފާއެ ސާން ޙި ބިލުން އަޅުަގނޑު ކުރީެގ ާވހަކަފުޅު ދެއްެކިވ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މި

ްއ ލަތްތަކެޙާ ޞަަވރަށް ިގނަ އަސާސީ ޙައްޤުަތކެއް ހަނިކުރެެވމުން އެބަދޭ. އެ ޙައްޤުތައް ހަނިކުރެެވންޖެޭހ ަވކި ޚާއް

ލަތްތަކުގައި އެ ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ ެއއީ ެއކަށީެގްނާވ ޙާ ހޭނެ. އަދި އެޖެނަންއޮން

 އާއިމެދުތައް ހަނިކުެރޭވ ދެޭވ މީހަކީ އޭނައަކީ އެފަދަ ަކމަށް ނޫނިއްޔާ އޭނަސަބަބުތަކަކަށްާވން އެބަޖެހޭ. އެ ޙައްޤު

ކަމުގައި ެވެގންދާން ާއއި ދެކޮޅަށް ުހރި މީހެއްީރނާތައް އޭނަޤަ ާކއި،ހެކިތަކުރެޭވ ކަންތައްަތކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މަތުޙުތު

މަތުގައި މީހަުކ ޙުފައި އޮތް އެއް ޙައްޤަީކ ކުށެއްެގ ތުބިލުން ހަނިކުރުމަށް ހުށަހެޅި މި ،ތްތެރި ރައީސް އެބަޖެހޭ. އިއްޒަ

ކުރުމަށް ޒިރުހާެގ ކުރިމައްޗަށް ެރއް ނޑިޔާފަހަކު ަގިޑއިރަށްުވރެ އިތުރަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭއިރުގައި އެމީ 24

ަގިޑއިރަށް އެ އިތުރުކޮށްދޭ ޮގތަށް މިއޮތީ.  48އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުން . ާޔންކޮށްފަބަ ަގއިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީމި

 ެއާއއިޮގތަކަށް ިލެޔިވފައި އޮންނައިރު އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ ކަނަޑއެިޅެގން ާގނޫުނއަސާީސގައި ަވކި 
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ާވ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނެްއަގިއ ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ނުެގެނޭވނެ. ިމ ޟްތަޢާރަށް އެއާިއ ފަޚިލާ

ންނޭ އެ މަތި ނުާވ ޮގތެްއެގޟްަވނަ ާމއްދާަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ތަޢާރަ 16ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 މި ބިލު ދިރާާސކުަރން ކޮމިޓީއަށް ާދއިރުަގއި މިތްއިރު  އޮތައް ންކަ މި ެގންދާނީ. އާދެ! މިހެންނިކުެރވި ޙައްޤުތައް ހަ

އެއާއެކު، މި ބިލުގައި އެދޭކަމެއް. ހަމަކަންތައްތަކަށް ިވސްނުން ެއީއ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން 

ފިޔާ ިމއޮތީ އެންމެ ކަ ރުލައް 5 އް.ެގއްލުމެމީހަކަށް ލިބޭ ، ސާލަކަށް މި. ބަެއއް ކަންތައްަތއް މި ބުނިބަޔާންކުރެިވަފއި 

މުަދލަކީ މިއަދު ަވރަށް ބޮޑެތި ެގ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މީހުންަގބޮޑު އަދަދަކަށް. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން 

 . ތިްނއަހަރު އްެޖްއޔާ މި އޮންނަނީދާ. އެހެންީވމަ، މި ފަސްލައްކައަްށުވރެ މަިތެވއަދަދުތަކެްއެގ މަްއޗަށް އެކުެލިވެގންާވ މު

އެ ެގއްލުްނެވެގން ދިަޔސް. އެހެންީވމަ، މިީއެވްސ  ފައްސަތޭކަ މިލިއަަނށް، ން ޮގސް ފަސްމިލިއަންެގެވތިމަ އެ

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މި ކަންތައްތަުކގައި ައޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން ކޮމިޓީން މިކަމަށް ިވސްނާ 

ުގޭޅޮގތުން ސަރުކާުރެގ އެިކއެކި ުމއައްަސސާތަކުން  ލާމި ބި ަގއި ިދރާސާކުރަމުންދާއިރުން މި ބިލުއަދި ކޮމިޓީ

ިވ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަީކ ކެާވހަކަދެ  އިމި ކޮމިޓީއާއި، ަވަޑއިެގން އަުޅަގނޑުމެންނާ

ރަީއސް، ރި ތްތެޒަ. އިއް ަކމަކީ އުން މިއީ ައޅުަގނޑު އެދޭެވެގންދި ށްއެންމެ ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ެގނެޭވ އިޞްލާހުތަކަ

ޓަކައި ހަނުގރާމަެވރި  ަވނަ މާއްދާެގ )ބ(. މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް 16މި ބިލުގައި އެބަ ބުނޭ އިނޭގތޯ އެއީ  !އާދެ

ތަކަށް ދަ ޖަމާޢަޖަމާޢަތަކުްނ ނުަވތަ އެފަ ސަރަޙައްދެްއކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ ދިެވހިރާއްެޖއިން ބޭުރަގިއ ޓެރަރިސްޓް

ަވނަ މާއްދާެގ  18ތެރެއިން މި ާގނޫނުެގ  ތަުކެގއެއް ހިންަގމުންދާ ސަރަޙައްދުރާމަހަނުގން ޓުރަރިސްނިސްބަތްނުާވ ޓެ

އިނޭގޯތ. މިއަދު ދަށުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްަދށޭ. އާދެ! މި ބުނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ސަރަޙައްދެްއެގ ާވހަކަ 

 ހަމަ ިމފަދަ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ޔަސްކުޑަ  މެތަންާރއްޖެ ކި ެގން އަޅުަގނޑުމެބަޖެހޭ އެ ބޫުލކުރަން ަގއަޅުަގނޑުމެން 

ެވސް ހިނާގފާނެ. އެހެންީވމަ، މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެިއން ބޭރުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް  ރާއްޖޭަގއި

ނަާވ ދަން ސް މިެވ ންމެ ސަަރޙައްދަކީހިނިގޔަސް އަުޅަގނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި މިކަހަލަ ކަމެްއ ހިނިގޔަްސ ެއއިން ކޮ

އިޞްލާޙުެވެގްނ  އްދެްއެގ ޮގުތގައި ކަނޑައެިޅެގންދާ ކަހަލަ ޮގތަކަްށ މި ބިލުޙަހަނުގރާމަެވރި ސަރައެ  ތަށްޮގ

 އެ ބަާޔންކުރަނީ އެ ސަރަޙައްދުތައް އިަވނަ މާއްދާަގ 18 ދެ! އެދެކޭޮގުތގައި. އާއަންނަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު 

ެވްސ  ހިނަގމުންދާ ަވުގތުން ފެށިެގން މެއްކަ އެއިދެްއަގަޙއް. އެ ސަރައޭސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއީ ކަނޑައަޅާނީ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ! ސަރަޙައްެދއްެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެިޅެގންދާން. އި ޖެހޭ ެއއީ ެއކަހަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ން ސާސީއަޤާނޫނުންނަށް ކޮށް އަޅުަގނުޑމެޞަޚާއް އެއާެއކު، މި ބިލުގައި ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ ަވރަްށ ިގނަހަމަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުަގިއ އެ މާއްދާަތއް ަވރަށް ިގނަ ާމއްދާތަކެއް އެބަހުރި.  ކަށަަވރުކޮށްދޭ ަޙއްޤުތައް ހަިނެވެގންދާ

ުޅަގނޑު އެދެނީ ސްކުރަމުންދާއިރުަގއި އަހުމި މާއްދާތަކާއި ބެހޭޮގތުން ބަ އިހިމެނުމަށް ިވސްނާއިރުަގއި ައދި ކޮމިޓީަގ

މިންަވރުން  ެވސް ީމެގ އެންމެ ކުޑަ  ން ބިލަށް ެގންނައިުރަގިއ މި ހުރިހާ ކަމަކީޑުމެަގނޅު އް އަނިކުރުމެމިފަދަ ހަ
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ދެްއިވ  ،ދިއުން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ ަކހަލަ ޮގތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާެވެގން

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 ރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ންބަ މެރިޒަތްތެ ިއއްޝުކުރިއްޔާ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ުޓަވްނ ހުށަހަޅާފައިާވ ޓެރަިރޒަމްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހަނުގރާމައަށް ދިއުން ހުއް

ރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ސުރުޚީަގއި ތެނޫން އިއްޒަތް އްަދކަމެއްޙުާގނޫނު. މިހާރުެވސް ޓެރަރިޒަމަކީ ެގ ރުމުކުމަނާ

ަވނަ އަހަރު މި އޮންނަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ  2015ޅާ ބިލުގައި އޭުރ ސަރުކާރުން ހުށަހަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

ކޮންމެހެން މަނާކުރުމުެގ ާގނޫެނއް ނުޖެހޭ. ެވސް.  ތްތޯ ެއްއިއރެއްަގއިއި އޮށްފަކޮއްދަ، ޙުއަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ . ާގނޫނު

ދަނީ މި ތަކަށް ބޭރު ޤައުމުދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން  ،ުސާވލަކީ އަުޅަގނުޑެގ އަެނއްމަނާކަމެއް އެީއ. ދެން 

 އިސްލާމްދީނަށް ޓަކައި ދާ ބައެއް .އެއްކީދަނީ ކަމަށް އެ ނުކުރެޭވ ޖިހާދުކުރަންއަޅުަގނޑަކަްށ ޤަބޫލެއް  ތޯ. ޖިހާދުކުރަން

ޙައްޤުަގއި ދާނަަމ  ެގހުންމީ ނުޠީބޫލުކުރާނަން ފަލަސްަގ. އަުޅަގނޑު ވޭ ޫބލެއް ނުކުރެށް ަގކައަުޅަގނޑަ  ކަމަކަށް

ށް، ދާކަމަށް ަޓކައި އެ މީހުން ޮރހިންޖާ މީހުންެގ ޙައްޤަ ނަންބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު  ކަން.ދީނަށް ޓަކައި އިސްލާމް

 ކަމަށް. ނިަކމެތި ބަޔަކަށް އެހީާވން ،މިސާަލކަށް .ކަންަވންޏާ އެއީ އިސްލާމްދީނަށް ޓަކައި ދާކަމަށް ދިެވހިން އިަގދިފާޢު

ނަރީސް. ސިރއަށް ކިޔަނީ މައެ ކުަރނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރެކްރޫޓް އީސީރިއާާއއި މި ތަންތާނގައި މި ،އެކަމަކު 

ފައިސާެގ ދަިހެވތިކަމުަގއި  .ގ ިދެވހިރާއްޖެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން .ޅެނީމިއު ންޓުަވޓުކުރާ ބަެއއް އަުޅަގނުޑމެން ހުއްރެކްރޫ

ންނަށް އެނގެއޭ ިއސްލާމުން ނޫންކަން. މަ ތިމަންނަމެބުނަނީ ތިމަންނަމެން ދިޔައި ދާ ބައެއް. އެތަނަށް ދާ ދިެވހިން އެ

 ަބއިަވރު ކުދިން  .ކަށަަވރުނުާވފާ ބަ ބިއެބަތި ފައިލިބިތައް ބަަޔކަށް ދަރިން ކުަޑކުދިން. ދިެވހި އެ ،އަންހެނުންނާއި

މިކަން ުހއްޓުަވން މި ކުރަނީ. ދެން  ،ާވުލާވންީވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަފައި. އަުޅަގނޑުމެން ލިބިއެތައް އެބަތިބި 

 ނަތީޖާ ކުރެޭވނެތޯ.މިކަން ޭވތޯ. ފުރިހަމަމި ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު މި ާގނޫނުން މިކަން  ،ނޑުެގ ުސާވލަކީއަޅުަގ

 ަވނަ މަޖިލީހުަގއި 17އަުޅަގނަޑކަށް ަޤބޫލެއް ނުކުެރޭވ. ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ އަުޅަގނުޑ ހަނދާން އެަބހުރި . ނެތޯޭވނެރެ

އޮތީ ހެއްކާއި ބެހޭ ބިލު. ެހއްާކއި އެ  އިމަޖިލީހުން ބޭރުަގ. އަިދެވސް ނެތް .ބެހޭ ާގނޫނު ައޅުަގނޑުމެން ެހއްާކއި ތްއޮ

ތެޭރަގއި  ެގ 80ކަންނޭނެގ  1970މުންދާ. އެއީ ހާރު ޢަމަލުކުރަ މިއިނީ ޖްދެ ޕޭ ެގކަރުާދސް ހޭ ބިލުގައި އިނީ ދެބެ

ޕޯސްޓުމަނެއް  ނޭފެށް ނަމެންޖެނެރަލް އޮފީސް. އަޅުަގނޑުރ އެކުަލަވއިލާފައި އޮތް  ާގނޫނެއް. ދެން އެއޮތީ ޕްރޮސެިކއުޓަ 

ރަކާތްތެރިާވކަން. މިހާރު  ޙަ ރު ިވއިބެއް ތިއަުޅަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ޕާޓީަގއި ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ެވިރަކމުގައި އޭރު
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ކިލޯ  ެއއް ަތއްށް ެއނޭގ ފުލުސް އޮފީހުން އެ ައތުލާ ޑްރަުގމެންނަ. ައޅުަގނޑުަރކާތްެތރިަވނީޙަ އެ އެހެން ޮގތަކަށް 

ފުލުްސ  ،ނޭގ. ފުލުހުންެގ އޮފީސް ތާކަށް ީދެގން އެ ސާބިތުނުާވކަން. އެބަ އެ ކިޯލ އެހެން ޟީއަށް ނުަވަތ އަެނއްޤާ

 .ކުރަން ެއބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި މިާހރު އެ ހިނާގ ކަންތައްަތއްމްރިފޯ އެބަ އޮފީސް

ހައްޔަުރކުރަން  ށް އެތަނެއް ބަލާބައްދަލުކުރި އެ ފަރާތްތަކުްނ. ބުނީ ތިމަންނަމެންނަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނާ  ގައިރޭ

 ން އެނިގފައޭ އޮންނަނީ. މާނައަކީ ހެކި ނައްތާލާފައޭދާކަން މެތިމަންްށެގން ތިމަންނަމެން ދާއިރުަގއި ކޮ ކުށެއް

ނަގޅުކުރަން ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާ ރަ. ފުރަތަމަ އެހެންީވމަ، ކިހިނެއްތޯ އޮންނަނީ.

 ަބއެއް ަވކި އަދި އިެގންއް ަހދާލަނެމަތިމަތިން ާގނޫ .ނެެގ މުއައްސަާސ ރަނަގޅުނުކޮށް ިމކަމެއް ނުކުެރވޭ ފުލުހުން

 އި ށްފަެގންޮގސްފައި ސާބިތުކޮެގ ކުރިމައްޗަށް ހުހައްޔަރުކުރިަޔސް މި ހައްޔަރުކޮށްެގން މި މީހުން ޝަރީޢަތެުގ މަޖިލީ

 ފަރުދަކަށް ނޯންނާެނ ޮގތަކަށް ެއއްެވސް ާގނޫނުެގ އިުމެގ ތެރެއިން. އެްއެވސްދަބު ދެޭވނީ ޢަންޖެހޭ. ަވއެބަ ކުރުޙުކުމް 

އަރައިަގތުުމެގ އެްއެވސް ޙައްެޤްއ ނޯންނާނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ ދިެވހިާރއްޖެއަށް  ޤަށްޙައް ޢަތުެގމުޅި ޖަމާ

. ދިެވހިރާއްޖެ ނުރައްކަލުެގ ތެރެއަށް ެގއްލުން ލިބޭފަދަ ކަމެއް ކުރުމުެގ ޙައްޤެއް ެއއްެވސް ަފރުދަކަށް ނޯންނާނެ

ދިެވހި ރައްޔިތަކު ނުަވތަ ބޭރު ޤައުމަކަށް ގޮސް  .ނޫން ެޤއް އްާވ ޙަްއެވސް ރަްއޔިަތކަށް އެ ލިބިެގންދާކަށް އެއްަވ

  ކޮށްެގން ލިބޭ ެގްއލުން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބެނީ. މުޅި ޤައުމަށް މި  ކަމެއް ޖިހާދުކޮށްެގން ނުަވތަ ކޮންމެެވސް

ރުދެއްެގ.  ފަަވކި ނެންނާންީވަމ، ެއއްެވސް ރަްއޔިތަކަށް ނޯމުޅި ޤައުމު ދަނީ އޭެގ ނުަރއްކަލަށް. އެހެ. ލިބެނީ

ނާކުރުމުެގ ާގނޫނުަގއި ޯކޓު އަމުރަާކ ޯގ އޮތް ކުަޑުކދިންނަށް ޖިންސީރައީްސ، މިހާރުެވސް ާގނޫނުަގއި އެބަ އިްއޒަތްތެރި

މެން ޖެހިލުންަވނީ. ކީްއެވެގންތޯ އަޅުަގނޑު . އެެވސް ާގނޫނެއް. ހެދޭނެނުލާ ެގންޮގސް ހަްއޔަރުކޮށް ހަދާނެ ޮގތެއް

އަދި ކޯުޓ ބައިންދައިެގން  ެވސް ެގންޮގސް ަވންދެން ތެރެއިން ހަފްތާއެއްމީެގ އް ނެތް.ލައެ އްސަމަހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ

ެވހި ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތަށް ދަިއެގން ނުާވނެ. ދިއްދިެވހިރާއްޖެ ނުރައްކަެލއް ވަ  .އަމުރު ކިތަންމެ ދުަވހަކުން އޮތަސް

ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލިސް  ށްމަ  ޤައުިދެވހި .މެން މި މަސައްކަތްކުރަނީޓަކައި އަުޅަގނޑު

ެވސް އަުޅަގނޑަށް  ހިނިގ ކަންތައް އެރޭ  ކަންަތއްތައް އިހަށް އެ ހިނިގމެންބަރުން މިތިބީ މިތަނަށް ވަދެ. މާލޭގައި 

ށް. މަކަ ތްއި އޮސްދުގައި ކޮށްފަގަ ުކަވނީ ބަަޔކު ދިޔަ ާޙދިސާއެްއކަމަށް. އަުޅަގނޑަްށ ޝައްޝައްކު އެއީ ހިނާގ

 އެބައޮތް  ިދެވހިރާއްޖެއަށް ނުރަްއކާ ނުރަްއކާ.  ރަްއޔިތުންނަށް ނޫޅެޭވ ތަަނކަށް ހަދަން. އެބަތިބިދިެވހިރާއްޖެ

 ިގނަ ކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުގައި ަވރަށްއިންތިހާއަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދު

ނަތީޖާ ނެރެޭވނެ. ދެއިްވ  ިއންަވންޏާ މި ކަމަށް  ެއއްކޮށް ާފސްވެއްޖެކާއިޙުތަލާ އިޞްއިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި. އެ

  އަދާކުރަން. ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު
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 ޝަފީޤް.  هللاރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޝަފީޤް ާވހަކަދެއްެކުވން: هللا ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއިރާ ދާދޫެވލި

ށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަ

ެވސް ެއ  ެނއްާގނޫމެ ންއި ކޮބޫލުކުރާ ޮގުތގަ ަގަވން. އަުޅަގނޑު ދަންނަ ަޓކައި ަސރުކާރަށް ޝުކުރުކަމަށް ހުށަހެޅުއްިވ 

އި މި ާގނޫނަކަށް ބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހުނީމަ ެގނައުމަކީ ަވރަށް މުހިއްމުކަމެއް. ޓެރަރިޒަމް ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކުރީަގ

ަވރަށް ބޮޑު އި މިހާރާ އިރާއި ފުެވެގން އައިމި ާގނޫނު ތަޢާރަ އިާރއި ެގ ތެރޭގައި އައި 90  ާގނޫނު ފުރަތަމަ 

ދަނީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ލިބެމުން މި ަގނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކުން މަޢުލޫމާތުތައްއަޅު  ރި.ހު އެބަތަފާތުތަކެއް

ން ކަނޑައަޅާަފއި ހުރި މުައްއސަސާތަކުން އެބަ ފާހަަގކުޭރ ދަހޯ ކަންކަން ބަލާ ެގ ތެރޭގައި. އަުޅަގނޑުމެންދަރަޖައަށް

އޮތް ހިސާބު. ސްފައި ރާއްޭޖަގިއ ޮގމިތައް މް ކަންތައްޒަ ރިރަޓެއް. ހީނުކުރާަވރުެގ ކަންތައްތަ ހަމަ ން އަޅުަގނޑުމެ

މު އްމެދު ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުޭވ. މިފަދަ ާގނޫނަކަށް އިޞްލާޙު ެގްނނަން މިއީ އެންމެ މުހިއިން އެކަމާއަޅުަގނޑުމެ

ަގނުޑ އަޅު އި ަގރުޞަތުިމ ފު، ލާޙުތައް. އެހެންނަމަެވސްމު އިޞް އްަވުގތު. އަދި މި އިޞްލާޙުަތކަކީ އެންމެ މުހި

ކުެރުވނު ިގަނ ދި އެ ާގނޫުނެގ ދަށުން ދަޢުާވކުރެިވ، ޙުކުމްރިޒަމްެގ ާގނޫނު ރާއްޖޭަގއި ފެށިެގން އަ ހަނދާންކޮށްލަން ޓެރަ

ން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ެގންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބު މީދުކުރަން މިފަހަރު މިއްއަޅުަގނޑު އު މީހުންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން. 

ފުެގ ކުރިމަްއޗަށް ޞާއިންހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުން ަޢދުލުރިސްޓުްނ ހިފާރަްއާވ ޙަޤީޤީ ޓެރަ ނުކުބޭނުން ުނެގޓަކައި މި ާގނޫ

ކުަރްއާވނެ ކަމަށް. މިތާނގައި ަބެއއް ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވައިފި ެގންނަން މި ާގނޫުނެގ ަދށުން މަސައްކަތް

އަޅުަގނޑު  އި ބުނާ މިންަވރެއްެގ މަްއޗަށޭ.ސީގަ އަސާނު ޤާނޫބިދީފައިާވ ޙައްޤެއް ހަނިކުރެޭވނީ އެޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލި

ކަދައްަކމުން ފާހަަގކޮށްލަން ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދެަވނަ ބާބު، އަާސސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިަވްނ މި ފުރުޞަތުގައި ާވހަ

 ހާންމެއެއިާވ އޮންނަނީ މި ބާުބަގއި ބަޔާްނކޮށްފަ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ަގިއ މި 16ޙައްޤުތައް ކަށަަވުރކޮށްދިނުމުެގ 

ނެ ޮގތުެގމަތީން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިެގންާވކަން މި  ކާއި ޚިާލފުނުާވިއސްލާމްދީނުެގ އަސްލަމިނިަވންކަން  ޙައްޤުތަކާއި

އްެގ ެއްއެވްސ މިއިން އެްއެވްސ ޙައްޤެއް، ޙައްެޤްއެގ ނުަވަތ މިނިަވންކަމެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަަވުރކޮށްދެއޭ

 ފާސްކުރާ ން ރައްިޔތުންެގ މަޖިލީހުން މަތި ނުާވ ޮގތެްއެގޟްސީާއއި ތަޢާރައަސާނޫނުޤާ މި މިންަވރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ

 ނީ ަވކީލެްއގެ ޤާނޫގައި ތެރޭ ަގޑިއިރު 24އަުޅަގނޑު ަދންނަާވނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮޭވ . ާގނޫނަކުންނޭ

ންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލެއް އެހެ  ސް.ނަކުރެުވމެ ކުށެއްެގ ތުޙުމަުތަގއި ހައްޔަރު ފުރުޞަތު ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮން

ހުރި ޤާނޫނުއަާސސީގައި ކަނޑަެއޅިެގން ފާހަަގކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަާކިއ  އެބައަޅުަގނޑުމެންެގ މާޒީަގއި ނުކުރަން

 މުންެވމަލުކުރެޢަށް ނަމަ ނޫ ޤާނޫނުއަސާީސއަދަންނަާވމިސާލެއްެގ ޮގުތން ޚިލާފަށް ަވރަށް ިގނަ ކަންަކން ކޮށްފަ. 

ނޫނީ ަވކީލެްއެގ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ޤާޮއޭވ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ަގއި  16ނޫުނއަސާީސެގ އެ ޤާރު އިދިޔަ
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ތުުޙމަތުތަކުގައި. ާޚއްަޞޮގތެްއަގިއ ނޫސް މަޖައްލާ ލިޔެެގން ބަެއއް އެކަމަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން އޭުރ ހައްޔަރުކުެރުވނު 

މަ އެުދަވހު ފަނޑިޔާރުން ިވދާުޅީވ ެއ ާގނޫނުަގއި އޮތް ނަމަެވްސ، ީވކެ ދެއް  ާވހަކަެގ ފުޅުން ެއ މާއްދާހައްޔަރުކުެރުވނު ބޭ

މިއަދު އަުޅަގނޑު ަގބޫެލއް ނުކުރަން އެފަދަ ޮގތަކަށް ، ނަމަެވސްެގ ދަށުން އެ ފުުރޞަތު ނުލިބުނީ. އެހެންނަމަެވސް

ކުރާ ޮގުތަގިއ ަގބޫލު ަގނޑުޅު ީދެގން ެވސް. އަ އްަދއެއްޙުއަދި ާގނޫނީ ޮގތުން  އެކަން ކުެރިވދާނެ ކަމަށް

ްއޔާ އެ އޮންނަންޖެހޭނީ އަނެއް ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާއިރު ަގިޑިއރު އެޮގތަށް އޮެވއްޖެ 24 އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ދެްއ ަގޑިއިުރ ކަމަށް ފާސްކުާރކަށް އަުޅަގނެޑއް ާތއީ 48ަގިޑއިރު ކަމަށް.  24 އެ ާގނޫނުަގއި ެވސް އޮންނަންޖެހޭނީ

 ރައްޔިތުންެގ ހިމިަވނީ ދިެވ ފައި ރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ެގނެސްޓެރަ ރަންކު ލުަގބޫ ަގނޑުޅުނުކުރަން. އަ

ނޭގ އެރައްކާތެރިކަމަށް، ސަލާމަތްތެރި ކަމަށް. މިއީ ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ 

ހުރި މައްސަލަތައް.  ފައިރިޒަމާއި ުގޅިޓެރަ ކަންޖެޑުެވއްއިންތިހާއަށް ބޮ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލަތައް

ަވރަކަށް އަހަރު ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫެލއް ނުކުރާނަން އަޅުަގނޑުމެްނެގ  5 ގެ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި، މީ

ިއ ކުގަ ތައުމު ޤަޅުމެްއ ެވސް ނެތްއަުޅަގނޑުމެންނާއި ުގ ފަދަ ޤައުމުަތކުަގއިތެރެއިން ދިެވހި ރައްޔިތުން ޮގސް ސީރިއާ

ނޭގ އެމިއަުދ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ،ކުޮގސް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްާފނެ ކަމަކަށް. ެއކަމަ  ކިަޔިއެގންނުގރާމައަށޭހަ

އިލާތަކެއް އެތަުނަގއި ބިކަެވެގން އެދަނީ. އެހެންީވމާ، މި ާގނޫނުން އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ޢާދިެވހި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އި ފާހަަގކުެރެވނީ ރާއްޖެިއން ބޭރުގައި ހިނާގ ހަނުގރާމައެްއގައި ބަިއެވރިުވން. މި ތުަގއް ގޮ އެ އްދާނަގޅު އެއް މާރަ

އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ެގނެސް ބޭނުންތެރި  ެވސް އެ ހަނުގރާމަިއގައި ަބއިެވިރެވފައި ިތބޭ މީހުން  ާގނޫނުން އެބަ ލިބިދޭ

ހެދޭނެ ފުރުޞަތެްއ މި ާގނޫނުން އެަބ ލިބިދޭ.  ތް ޮގނެވޭ ކުރެ ސަްއކަތްބައެްއެގ ޮގތުަގއި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުގައި މަ

ރި ެއއްެވްސ ާގނޫަނުކން އެކަން ކުރެޭވނެ ޮގެތއް ނެތް. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ހު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެޭރަގއި 

މި   ރުންބަމެން އި މިހާރުަގރކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ާގޫނނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ެގނެިވ އަދި މަޖިލީހުެގ ފްލޯ

ރަްއާކތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން  ެގއިުތރު އިޞްލާޙުތައް ެގންނަާވ ިމ ާގނޫނުން ރައްޔިތުން  ެގންދަާވ ޅުކުރަްއަވމުންފާ

ން. ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފުާވ އުދި ޮގތުގައި ލިޭބނެ ާގނޫނެއްެގ ޮގުތގައި މި ާގނޫނު ކަނަޑއެޅިެގންއެންމެ ފުރިހަމަ

 އެޅިަފއި ނެތުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ކަނޑަިއ ގަ ާގނޫނުކަެމއް މި  އެްއެވސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ހިންނަަވރު ދާއިރާެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  :ންެކވު ާވހަކަދެއް މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު
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ރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަަހޅާފައި މިާވ އިޞްލާޙުތަަކކީ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓެރަޝު

ަވަރްށ  އެްޑރެސްކުރުމަށް ޓަކައި  މު މައްސަލައަކަށްއްމުހިޙަޤީޤަތުގައި ިދެވހިރާއްޖޭަގއި މިަވުގތު ދިމާެވަފިއާވ ަވރަށް 

ކުރުމަށް ަޓކައި ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާުޙތަކެއް. ޭއެގތެރެއިން ިގނަ ޑްރެސްށް އެ އަކަލައްސައްކާތެރި މަރަމު ނުއްމުހި

ޤާޫނނުއަސާސީެގ ެދަވނަ ބާބުން  ،އިޞްލާޙުތަކަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ތާއީުދުކރަން. އެހެންނަމަެވސް

ސާީސެގ ބާރު ހިނާގ ސަރަޙައްދުަގިއ ނުއަޤާނޫ އިދުގަ ެގ ަސރަޙައްޖޭދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަަވުރކޮށްދޭ އަދި ދިެވހިރާއް

ދު ުގސައުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކަށަަވުރޮކށްދޭ ޙައްޤުތައް ހަނިކޮްށެގން ނުަވތަ ެއއަށް ބަދަލެްއ ެގނެްސެގން މި ާގނޫުނެގ މަ

 ރިޒަމާރަޓެށް ނަމިހާތަްއޖޭެގ ރާިދެވހިަގބޫެލއް ނުކުެރޭވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކަށްސިލުކުރެޭވނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަޙާ

ކުރަން އިދާރާއަށް، ކުރެިވަފއި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ތަޙުޤީޤު ނުކުރެިވެގނެއް ނޫން މިއުޅެނީ. ތަޙުޤީޤުދެކޮޅަށް 

ިއ ގަ މަސައްކަތް ނުކުެރިވެގން މިއުޅެނީ. މި އިދާރާ އަށްފަދަ ޮގތަކަށް އެ އިދާރާއިދާރާއަށް އިތުބާރު ާގއިމުކުެރޭވނެ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި ތަުޙޤީޤީ އިދާރާަގއި ތިބި ަބއެްއ މީހުން މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް   އަދި  މަލުތަކާއިޢަ ަބއެއް  ނުެގކޮރަޕްޝަ

ތަާކިއ ުގޅިފަިއާވތީ މިކަމުެގ މަްއސަލަ މިއުޅެނީ އިްއޒަތްތެިރ ކުރާ ޭގންުގާވިގެވިރާވ ޮގތަށް ދިެވހިާރއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް

ާލއިުރ ރަނަގޅަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއ އިޝަރީއަށް ބަލަޖުޑި ޝަރީ.ޑިޖު ެގޑުމެންޅުަގނށް އަކަދެަވނަ ކަމަރައީސް. 

ޮގތެްއ  ަމއްަސލައެއް ޭއަގިއ ަވކި ެއްއެވސް ންދެންަވ ހުށަހެޅިފައިާވ މަދު މައްސަަލތައް ެވސް އެތައް ޒަމާނެއް 

 އަންނަންޖެހޭ ެމއްކުޙު ިވުކރެންމާދާރުމީހަކު ޒި ން އެްއެވސްޝަރީަގިއ ކޯުޓތަކުަގއި ދިުގދަންމާ މިއިނުނިންމާ، ޖުޑި

ލަން އިދިޔައީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަ ހުިރހާތައް ޒަމާނު މިށް ކުމެއް ނައިސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއޮޙުމީހަކަށް 

 މުއަްއސަސާތަްއ އެބަ ފަންކްޝަންކުރޭތޯ. މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ިމނިަވން މުއަްއސަސާތަްއ ފާރަެވރިާވން މިތިބަ މި

ެވްސ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްއ  އް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިނިަވން މުއައްސަސާަތއްއެފަކޮށްކްޝަންފަން

އަދާކުރެިވަފއެްއ ނެތް. ޕްިރެވންޝަނަށް ކަން ހިނުގމުެގ ުކރިން ހުއްޓުުވމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެޅިފަެއއް ނެތް 

 މަލުތައް ުހއްޓުުވމަށް ޢަެގ ބޭނުންާވ ާވހަަކއަކީ މި ޓެރަިރޒަމު ލަންާވންނަ ުތގައި އަުޅަގނޑު ދަޙަޤީޤައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ޓަކައި ރޫޓްކޯްސއަށް އެޑްރެްސކޮށްފަިއާވ އެޮގތަށް ފަރުމާކުރެިވފަިއާވ ބިލަކަށް  ޓަކައި ދިެވހިާރއްޖޭގައި ހުްއުޓުވމަށް

ކުރަން ޢާިވސްނާ މުރާޖި އިލްަގެވޓީ ލެތައް އަުޅަގނޑުމެން އަލުން ކޮމިޙުލާޞްެގންނަ އި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު، މި 

 ،އުމުތަުކަގިއ މިސާލަކަށްޤަަތްއ ހަނިކޮށްެގން ދުނިޭޔެގ އެހެން ޙައްޤު ޓަަކއި ސިލުކުރުމަށްޙާ ސަދު ުގއެބަޖެހޭ. އަދި މި މަ 

  ށް ހުންނައްުގަތއް ހަނިކޮށްެގން މީޙަބްލިޝްކޮްށެގން ންޓަނާމޯ ބޭ އެސްޓަޓަކައި ގުއަ ޓެރަރިޒަމްއަށް ރެސްޕޮންޑްކުުރމަށް

ކޮްށެގން ނުަވތަ މީހުންނަށް ހުރި ާގނޫނުގައި ހުރި ސޭފްާގރޑްސްަތއް ނައްތާަލއިެގން ކުެރުވނު ެއއްެވސް ނިޔާއަ

ެވސް ިހނާގފައެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެިރ  ދުނިޔޭގައި މަސައްކަތަކުންނެއް ޓެރަިރޒަމް ަވރުަގަދުވން ނޫން އެހެންކަމެއް މި

ޑުމެން މިއަށް ރެސްޕޮންޑްކުާރއިުރ އެހެން ޤައުމުތަކުން އެހެން ނޅުަގސް އަ ވެ  ަގއިރައީސް. އެހެންކަމުން، ދިެވިހރާއްޖޭ

ަތއް ހަނިކުރުމަށްފަހު ނުަވތަ އްޤުޙައެހެން ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނުތަކުން އި އްދުތަުކގައި ހިނާގފަިއާވ ކަންކަމަށް ބަލަޙަސަރަ
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ީވ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓެރަރިޒަްމ ލަންން ބަޑުމެނައޅުަގކުތް ނަތީޖާާއއިމެދު ިވސްާނފައި ހަރުކަށިކުރުމުެގ ސަބަބުން ދެްނ ނު

ތިރާމުކުރުމާެއުކ ރައްޔިތުްނެގ ެސކިއުރިީޓ ނުަވތަ ަރއްކާތެރިކަްނ ޙުތަކަށް އިޙަްއޤުާގނޫނަކީ އިންސާނީ 

 ތްތެރިއިއްޒަ ށް ކުރެޭވނެ ާގޫނނަކަށް ހެދުމަޛުކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްދެޭވެނ ާގނޫނެއް ޮގތަށް ބައްޓަންޮކށްެގން ތަންފީ

 އްޔާ. ޝުކުރި ސް. ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްަވރި

 

 ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްަވރި

ޮގތުަގިއ  ެގނައުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ އިޞްލާޙުނަށް ާގނޫ މުެގރުނާކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެރަރިޒަމް މަ

ރަކާތްތައް ހިނަގމުންދާއިރު ޙަ ުދަވހުން ައނެއް ދުަވހަށް ނިރުބަެވރި  ކަމެއް. އަދި ދުނިޔޭގައި އެއްަވރަށް މުހިއްމު

ކަތްތަްއ އް  މަސަކުރެޭވ ޅަށްދެކޮ އަޅުަގނޑުމެން ީވަވަރކުން ޓެރަރިޒަމަށް މަުގފަހިނުާވނެ ޮގތަކަށް ނުަވތަ ޓެރަރިޒަމާ

ެވސް މިއަދު ހަަމ  އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ިގނަުގނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ިމޤައުމަށް

މި ބިލުގައި ިގނަ ކަންތައްތަެކްއ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންެވފައިާވ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް

ން ކަށަަވރުކޮށްދީފަިއާވ އަސާސީންެމ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ ޤާނޫނުއެ ަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ.އަޅުށް ކަމަ ހޭންޖެކުރަޙުލާޞްއި

މީދުުކރަނީ މި ބިލަށް ބަދަލުތައް  އްަތއް ހަނިކުރެިވަފއިާވކަން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ައޅުަގނޑު އުޙައްޤުބައެއް 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ، ެއކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއި ހަމައެއާ ށް. ކަމަ ންދާނެޔަތްކުރެިވެގޢާރި ކަންކަމަށް ެގންނައިރު އެ

ކަންަތއްތަްއ  ކުރަން. އެ ފާސްކުުރމުގައި ަވކި ޮގތަކަށް ކަންތަްއތައް ފާހަަގކުރެޭވ ބިުލަގިއ ކަނަޑައޅާފައި އެަބއޮތް ބަލާ

ލައިެގން ބަލާ ތަށް ބަތަފާ ސުގެ ންށް ޖިކޮޞަ ެވސް މީހުން ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި ޚާއް ކުރަމުންދާއިރު މިހާތަނަށް 

މި ބިލުގައި ެއއަށް  ،ފާސްކުރުމުެގ މައްސަލަައކީ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެިވަފއި އޮްތ މައްސަލައެއް. އެހެންނަމަެވސް

ެގ ާގނޫނާިއ ޢާތު އިޖުރާޢީމީދުކުރަނީ ޖިނާއްހަަގކުރެޭވ. ައޅުަގނޑު އު ކަން އަޅުަގނޑަށް ފާޔަތްކުރެިވަފއި ނެތްޢާރި

މުހިއްމު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ެގެނިވެގންދާނެ ކަަމށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ށްލަން ބިމަތިެގ ތުާވ ޮގއެްއޮގތް

އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިހުރި ބަެއްއ  ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުގައި ކައުންޓަރ

ެތރޭގައި ނެޝަނަލް ަކއުންޓަރ  ރު ޭއެގހުިރއި އިޅިފައެަކނޑަ ޮގެތއްަގއި އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާތައްޞަދާއިރާތައް ޚާއް 

ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ހިމެނިފައެއް ނެތް. އަުޅަގނޑަށް ަގޫބލުކުރެޭވ ޮގތުން ހުރިހާ ތަނަކުން އެްއކުރެޭވ މަޢުލޫމާތު 

  ންޖެހޭ ނަަގ ކަށްތަރާތްބެހޭ ފަ އެްއކުރުމަށްފަހު ރަނަގޅަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ދައުލަތަށް ކަމާ

ދިނުމަށް  ޓަކައި ދޭންޖެހޭ އެންމެ ރަނަގޅު އިުރޝާދު ޓަަކިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެުޅމަށް ޝަންތައް ެނުގމަށްސިޑި
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މިހާރު ބިލު އޮތްޮގތުން އެކަން ، ްއޔަނުކުެރިވފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަެވސްޢަަވކި ބޮީޑއެއް 

އްަސސާތައް ހިމެނިފައިާވއިރު ނެޝަނަލް ކަުއންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ބައެއް މުއަިދ . އަތްނެ ށްކަށަަވރުކުެރޭވކަ

ފެނޭ. އަޅުަގނުޑ  ެވސް އެބަ ޮގތުން އެ ސެންޓަރުެގ ދައުރު ހަނިަވމުންދާތަން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫުލކުރެޭވ ނެތުނީމަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ިވެގްނ ނޫނީކުރެ ަގދަރު ށް ަވދެކޭޮގުތގައި ނެޝަނަލް ަކުއންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު އިތުރަ

ކުރެޭވ މަަސއްކަުތަގިއ ހޯލް އޮފް ސޮަސއިޓީ އެޕްރޯެޗއްަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތަްއ ހަރުދަނާކުރެޭވނެ ކަމަކަްށ 

 ން.ކެނޑު ދެއް ކަމަށް އަުޅަގޞްލާޙެޮގުތަގއި ިބލަށް ެގންނަންޖެހޭނެ އިެވސް އަުޅަގނޑު ެދކޭއަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ 

ލެުވނު ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫުނެގ ދަށުން ަވނަ އަހަރު އެކުަލާވ 2015ރައީްސ، މީެގ ކުރިން ޒަތްތެރި އިއް 

ތްތަކުެގ ލިސްޓެއް ޢަޖަމާ ހުރި ޓެރަރިސްޓް ެވސް އެކި ދުނިޔޭެގ ެއިކ ހިސާބުތަކުގައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭގައި

ހުިރ  ުގިޅެގން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން އޭގައި ެއކަމާ ،ނަމަެވސްނު. އެހެންެނުވކަ ެގހަެގ ާވމުކުރުމު އްއެ އާ ކަނޑައަޅާ

މުކޮށްފި ކަމަށްާވނަމަ ޭއެގ ސަބަބުން ާވ ފައިދާއަްށުވެރ އްއާ  ސް މައްސަލަތަެކއް ފާހަަގކުެރއްިވ. އަދި އެ ލިސްޓްޞާއްޚަ

 ުގިޅެގން ފަހުން އެ ންކަމާކަ  ިވދާޅުިވ. އެ  ޅުންބޭފު ްއބެިވތަންތަނުަގއި ތި  ލިބޭ ެގއްލުން ޮބޑުެވދާނެ ކަަމށް އޭރު އެ

ެވސް ހުރި.  ިއ ުގިޅެގންޙާ ލާޞްއް ެގެނުވނު. މިކަމުަގއި ޮގންޖެހުންތަކެއް ެގނެުވުނ އިޙެ ލާޞްާގނޫނަށް އި

 ށް ތުރަާރއްޖެއަށް އި ތްތަުކެގ ުނރައްކާޢަމުުކރުމަކީ އެ ޖަމާއްޮބޑަށް ަގބޫލުކުރެުވނީ ލިސްެޓއް އާ ،އެހެންނަމަެވސް

މުކުރުމަށްުވެރ އްެއ ލިސްޓު އާ ަވރު އިތުރަށް ބޮޑުެވދާނެ ކަމަށް ބެލެޭވތީޓާެގޓްކުެރވޭ  ،ލެޭވތީނެ ކަމަށް ބެެވދާބޮޑު

ވެއްޖެ ކަމަށްާވނަމަ ބެލޭނެ ޮގތަކަްށ ބޭނުން ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ބައްލަަވން ސިއްރުކޮށްފައި އެހެންނަމަެވްސ ކަމާ

 ަމއްސަލަައކީ މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ުގިޅެގްނ ަވނަ 2ން ދިމާާވނެ ރުމުުމކުއްޓު އާއޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް. ލިސް

ތަކާއި ޢަޖަމާ  ހުރި ޓެރަރިސްޓް ތައް ކުރެިވެގންާދއިުރ އެ ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ އެހެންނަމަެވސް ދުނިޔޭގައިޙުޤީޤުތަ

ރުޞަތު ާވކުރުމުެގ ފުޢުދަށް ހަކަމީން އެުގިޅެގން ދެ ރަކާތެއް ހިންގައިފި ކަމަށްާވނަމަ ެއަކމަކާޙަުގިޅެގން މީހަކު 

 ފަހުގައި އަުޅަގނޑަށް ަގބޫުލކުރެޭވ ޮގތުން މިޔަތްކުރުމަށްޢާހުރިހާ ކަމަކަށް ރި  ހަނިެވދާނެ ކަމަށް ބެލެޭވ. އެެހންީވމާ، މި

 އްމު މުހި ކަަތކީމީދުކުރަން. މި މަސައްއްބިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ ކުިރއަށް އޮތްތަުނަގިއ ެގެނޭވނެ ަކމަށް އަުޅަގނޑު އު

ެވްސ ަގބޫލުކުރަން. އަިދ އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށް ޮއތްތަނުގައި މި މަސަްއކަތްތަްއ  ށް ައޅުަގނޑުމަސައްކަތެްއ ކަމަ

ފާޅުކުރުމަށް އުނދަޫގުނާވެނ ޮގތެްއެގ މަތިން ބިލު  ރުޢާކުރެިވެގންދާއިރު އަުޅަގނޑުެމންެގ އިސްލާމީ ޝި

 ކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. . ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރަންމީދުއްޑު އުފަރުމާކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފަހުމީ.  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް
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 ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް

ާގނޫނެއް ނުަވތަ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ  ރ އެންޓިޓެރަެވސް ަވރަށް ހަރުކަށިހާރު. މިސްރައީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ރަާކތެއްަގއި ަބއިެވިރުވމަކުން ޫނނިއްޔާ ިސޔާސީ ފަރާތްތަުކެގ ޙަެވްސ ެއއްެވްސ ސިާޔސީ  ާގނޫނެއް އޮތްއިުރަގއި

ޅުއްުވމަކީ އަުޅަގނުޑ ށަހެ ހުށްމިޮގތަމުން ނުެގންދަާވއިރުަގއި މި ަސރުކާރުން މި ބިލު ާވ އުފުލަޢުމައްޗަށް ދަ

ޮގތެްއގައި ަރއީސް އިބްރާހިމް ޞަ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތގައި ަވރަށް ހެޔޮ ިނޔަތުަގއި ސަރުކާރުން ޚާއް ދެކޭ

ާވ އަޅާފައިާވ ފިުކރުތައް އިތުރުެވ ކަންބޮޑުރާއްޭޖަގިއ ހައްދުފަހަނަހުށަހެޅުއްިވ ބިލެއް. އަދި މި ޙްލިޞާމުޙައްމަދު 

ާވަހަކފުޅު ދެއްެކުވމުަގއި ަވރަްށ  ެގ ައޑު ކަނަޑިއެގން ނުދާނެ މިންަވރަށް އެސްފަިއާވތީ މިަކމުށް ޮގޖައަރަދަ

ކަމުަގއި ީވނަމަެވސް މަޖިލީހުެގ ޓަކައި މިަވުގތުަގއި އަދި މަޖިލީހުގައި ނެތް ަކމަށްސާބިތުކަމާއެުކގައި ހުންނެވި 

ށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ެވސް ަވރަށް ބޮޑަ ްއމަދު ނަޝީދަށް މުޙަޔާ އްމްހޫރިރައީސް އަދި ކުީރެގ ރައީސުލްޖުއިްއޒަތްތެރި 

މަާލއަށްފަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޙައެމެރިކާގައި ިހނިގ ބޮޑު ޓެރަިރޒަމްެގ  މްބަރު މިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ެސޕްޓެ

ާވ އުފުލުނު ޢުފުރަތަމަ ދަން ދަށު ގެ ނޫނުބާަވުތެގ ާގނޫނެއް ހެދީ އޮސްޓްރޭލިާއގައި. އޮސްްޓރޭލިއާަގއި ހެދި ާގާގނޫނެއް މި

މަލާެއއް ދިނުމަށް ޙަާވ އުފުލުނީ ޓެރަިރޒަމްެގ ޢުކީ މާލާ ކިާޔ މީހެއް. އޭާނެގ މަްއޗަށް އެ ދަމީހަކީ ޒަ

އަިދ  ާވއަކީ އޭާނެގ އަުތަގިއ ޕޮއިންޓް ޓޫ ޫޓެގ ރައިފަްލއެއް އޮެވޢުާވެއއް. އެއް ދަޢުތައްޔާުރަވމުންދާކަމުެގ ދެ ދަ

 ގ ބުނަނީ ތިމަންނާ މިއުޅެނީ ފޮރިން ަގިއ ީވޑިޯއއަކުްނ މިެއކު  އަދި ހަމަެއއާއި  ަވަޒން ހުރެާތެގ ފީ 100ެއކު ހަމައެއާ

މަލާ ޙަޓްމަންޓަކަށް ނޫނިއްޔާ އިންޓެލިޖެްނސް ޑިޕާ މަާލދޭންށޭޙައަދި ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީއަށް  ގ މިނިސްޓްރީ، ފޮރިން

 ެވސް އެ ގައިހިނދުާވ އުފުލުނުޢުދަ ން މެރުމަށޭ. މި މީހު ތިބޭ ނުގައިރުކޮށް އެތަޞާއެތަން ހި ، މަލާޙަ ދޭންށޭ. އަދި އެ

ާވަތއް މާނަކުރުމުަގާއއި އަިދ ހެއްކަްށ ބަލާ މިންަވރުެގ ާވހަަކ ައޅުަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން ިމ ޢުދަ ތަންތަނުގައި މި

ތަކަށް ސާބިތެއް ެގ ޮގވާއެއް ޢު ދަާވ ެއޮގތަކަށް ޓެރަރިޒަްމެގޢުދަ  ޮގތަކީ ެއއް ބޭނުންަވނީ. މައްސަލަ ނިމުނުއިރުަގއި މިީވ

ސިލުކުރުމަށް. އޭަނެގ ހިފަހައްޓާފައިާވ ޕާސްޕޯޓެްއ ޙާން އެ އުފެއްދީ އޭނާެގ އަމިއްލަ ކަމެއް ބިުރެވރިކަ ނުިވ. އޭނާ އެ

 ާރއްޖޭަގއިދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މިމަލެްއެގ ޮގތުގައި ސާބިުތެވެގންޢަނުލިބުމުެގ ސަބަބުން އޭނާ ހިންިގ އޭނާ ކުރި 

ާވ ޮގތާއިމެދު އަުޅަގނޑުމެން ިވްސނާލަން އެބަޖެހޭ. ޓެރަރިޒަމްެގ ާވަތއް އުފުލިެގން މިހާތަނަށް ޮގސްފައި ޢުެގ ދަޒަމްރިޓެރަ

ެވސް މިތަނުަގއި  ާވ އުފުލިފައިނުާވ ހަމަަގިއމު މިދިޔަ ސަރުކާރު އޮތްއިރުގައި އޮޮޕޒިޝަންެގ ެއްއެވސް މެންބަރަކުޢުދަ

މުޒާހަރާއެްއގައި ަބއިެވރިާލ ެވސް ހުރީީކއެއް ނޫން.  ޔާސީ ލީަޑރެއް. ސި ނުޭވއްއެހި އަޅުަގނޑަކަށް  ހެނެއްހުންނާނެ

ރާއްޭޖަގއި މި މާނަކުރާ ޮގތްތަާކއި ދިޔަ މީހެއް. އަުޅަގނޑުމެްނެގ ާވ އުފުލިެގންޢުކޮންމެ މީހަކީ ހަމަ ޓެރަރިޒަމްެގ ދަ

 ނާލަންަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްދުމެ ކާއިތްތަޮގކުރާ ޓެރަރިޒަްމ މާނަެއކުަގއި ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުަގއި މި ފަރުާވތެރިކަމާ

ެވްސ ނުޭވ  މަލަކަށްޢަޖެހޭކަން އަުޅަގނޑު މި ާފހަަގކުރަނީ. މީހަކު ަގސްުދަގިއ މަރާލިޔަސް ެއއީ އަދި ޓެރަިރޒަމްެގ މި 

. ނުޭވށް ކަމަލަޢަެވސް ޓެަރރިޒަމްެގ  އެުކަގއި ތަނެްއގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމަކުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއާއއި
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 ކަްނތައްތަކެްއ ަވކި ޮގތަކަށް ަވިކ ޞަނުޭވ. ަވކި ޚާއް  މަަލކަށްޢަ އަދި ޓެރަިރޒަމްެގ ެވސް މީހަކު ކިޑްނެޕްކުރުމަކުން

މަލަކަށް ެވެގންދަނީ. ެއޮގތަށް ެއކަން މާނަކުރެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޢަޮގތަކަށް ކުރެުވނީމާ ޓެރަިރަޒމްެގ 

ރި ރައީްސ، މާ ަބއިަވުރ ބަޔަކަށް އަމާުޒާވނެ ޮގތަްށ ކޮށް ދެމިެގންދާ ޮގތަށް ިއްއޒަތްތެފުޅާމާ  ކީޒަމަަގބޫލުކުރަނީ. ޓެރަރި 

 ކުށްތަަކކަށް. ޢީހިންާގ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަްށާވތީެވ ޓެރަރިޒަމް މި މާނަކުރުުމގައި ތަފާތު ިމަވނީ. އެހެން އާއްމު ޖިނާ

ން ެއކުރި ބަަޔކު ެއކަން އެކަފަިއާވ އަޙްމަދު ރިްޟާވން ނަާގށް ަގދި ވަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ މަރާލާފައިާވ އަ

މަލެއްެގ ޢަމަލެއް. ހަމައެއާއެުކަގއި ޔާމީން ރަޝީދު އެއީެވސް ހަމަ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަކޮށްފަިއަވނީ ޓެރަރިޒަްމެގ  އެ

ށް ކަމަްށ ޮގތަމަ އެހަަވނީ ެވސް އަަވހާރަކޮށްލާަފއި އަފްރާޝިމް ޢަލީޮގތުަގއި އޭަނެގ އެ އަިނޔާެވރި މަރަކީ. ޑރ.

ެރކްރޫޓްކުެރިވެގްނ  ،ޖެހެނީ. އެއީ ރެކްރޫްޓކުރެިވެގން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ން މިއަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަ

ށް ދިނުމުގެ ޢަރެޑިކަލަިއޒްކުެރިވެގން ސިކުނޑިތައް އެހެން ޮގތަކަށް އަނބުރާލައިެގން މާ ނުބައި ެމސެޖެއް މުޖުތަމަ

ޖަރީމާއެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ނުގމުެގ ބޭނުމުަގއި ހިންާގަފއިވާ ން ހިމިކަ ޅާކޮށް ބޭނުމުގައި މާދުރަށް މާފު

ެވސް ދަންަނާވލަން ކެެރނީ. މި ާގނޫނުަގއި ޓެރަިރޒަމް  ަވުގތު އެނޭގީތެވ ޓެރަިރޒަމް ކަމަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

މަ ނަަވނީ ބޭނުންާވ ކަމަށް  ބަޔަކު ަނަގން އިދާޒު ފައިނާޖާ ލާިއރުގައި ަވރަށް ނުބައިކޮށް ީމެގއިމާނަކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ބަލަ

މިހާ ހިސާބުން މިކަން މި   އަޅުަގނޑު އެ ތަފްސީލަކަްށ މިަވުގތު ދާހާ ަވުގތު ނެތީމަ ނެޭގނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮތީމާ

ދުމުެގ ކި ހޯ. ހެ ންބަބުެވްސ ހެކި ނުލިބުުމެގ ސަ ަގއި ޤުޙުޤީކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ފުލުހުންެގ ތަ  ާވހަކަ

ާގނޫނު  މޭިކ ަގސްދުަގިއ ހޯދަން ނުހޯދުމުެގ ސަބަބުން ދެން ހެޭވ ަވރިހަަމއޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުބިލުކަން ނޫނިއްޔާ ހެޤާ

މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ނުކުރެްއޭވނެ  ދަބެއް އަންނަންޢަ ެވސް މީހުންނަށް  ަވރަށް ހަރުކަށިކޮށްލަިއެގން ޮގސްފައި

ލުކުރަނީ. އެހެން ފުރުޞަތެއްަގއި އަޅުަގނޑު އިތުުރ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ަގބޫާވން ޓަން އްނު ބަޮގތަކަށް ާގނޫ

 ާވހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތީެވ އެދެކޭ ކަމަށްާވހަކަދެްއކުމަށް ބޭނުންާވނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބިރު. ޖާهللا ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އިރާެގއިދޫ ދާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށި

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މް މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފާޮކށްފިން ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ

 މިރާއްޭޖެގ ޓެރަރިޒަމް އެކްޓަށް އަލުން ށް މަސަްއަކތްކުރުމުެގ ތެރެއިންްއޗަ މަެގއޮތުމުދިެވހިރާއްޖެ ސަލާމަތުން  ލިޙްޞާ

ކޮނޮމީއަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށް ޓަަކއި. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ރާއްޭޖެގ އި  ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން ހުށަހެުޅއްިވ ކަމަށް

ލް ރސަަގނޑުމެްނ މި ދުނިޔޭެގ ޔުނިަވއަޅު  ށް.މަރިޒައަިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިއކޮނޮމީ ބޭސްަވީނ ޓު
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ދުަވހު  ކަމެއް ނޫްނ ޓެރަރިޒަމަކީ. އިހަށް ެވސް ުއޅެންާވނީ. ދުނިޔެ ަގބޫލުކުރާ ޕްރެކްޓިސްާއއި ެއްއޮގތަށް ައުޅަގނޑުމެން

މެްނެގ ަގނޑުއަޅު  .ދިޔަރޓް ލެެވލް ހައިެވެގންޮގތުން ަވރަށް އެލަ ދިޔައަޅުަގނޑުމެންެގ ައަވށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ެވެގން

ތަްއާޔރަށް ތިބެންޖެހޭނީ. ރާއްޖޭގެ  ،އިރާދަފުޅުން ދިމަލެއް ނުާވނެ. އެހެންނަމަެވސްهللا އް މާތް ޤައުމުަގއި މިކަހަލަ ކަމެ

ން ދީފައިހުރި ބާރުތަކެއް ހުންނާނެ. އެ ިއއްޒަްތތެރި މަނިކުފާނު އަތްޕުޅުަގިއ އަސާސީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާޫނނު

 މި ކުރަންޖެހޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރުެވސް އޮންނާނެސް. އަދި ހަްއޔަރު ެވ ލާނުކުރުންޢުސީ އިޖެންރ އެމައޮންނާނެ

ތާރީޚުަގއި ަކންތައްތައް ެވެގންދިޔަ ޮގތަްށ . ޓަކައި ފަރުދުންެގ ރައްކާތެިރކަމާއި ަސލާމަތަށް ދައުލަތުެގ އެހެން އެންމެހާ

އަނިޔާެވިރއެއް ކަމަކަށް  މްހޫރިއްާޔެގ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ލްޖުީއސުރަޖޭެގ އަބަދުެވސް ާވކަށް ނުޖެހޭ. ދިެވހިރާއް

ެވސް އަުޅަގނުޑ  އިރަކުކީ އަނިާޔެވިރއެއް ކަމަކަށް އެއް ޞާިލޙަމް މުޙައްމަދު އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ުނކުރަން. އިބްރާހީ

ކުމްކޮށްފައި. ޙުނީ ށް ަވކަމަ ސްެޓއް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ެއއީ ޓެރަރި ތާނގައި މި ދިޔައެއް ނެތް. ފާއިތުެވެގން ބަލާފަ

 ިތއްބާން ބޭރުަގއި އިކުމްކޮށްފައި. އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެޙުަވނީ  ޓަރު ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށްމިހާރުެގ ހޯމް މިނިސް

. ިމަވއްތަުރެގ ޓެރަރިޒަމެއް އެީއކީ ޓެރަިރަޒމެއް ނޫން. ެއއީ ކުޅޭުކޅޭ  ކެންސަލްޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ޕާސްޯޕޓް

ޔައީ. އޯަވރ ރެިގއުލޭޓްަވމުން މިދަނީ. ދިހަދަމުންާގޫނނުތައް ައޅުަގނޑުމެން ހަދަމުން ހަދަމުން  ަގއިއްޖޭރާ. މިޓެރަރިޒަމް

ބުޭނ  އަސާީސަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަާގނޫނު ނެތިެގން ކަމެއް ެވަފއި ނުަވންޏާމު ާގނޫނު އުފަންކުރަންީވ. ޤާނޫނު

ދެން ކޮމިޓީ  . އެއޭ ާގނޫނެއް ފާސްކޮްށެގން ނުާވނެެވސްއެއް  ފުލާޚި އަސާސީާއއިތަކަކީ ާޤނޫނުޤުއްޙަމިެވނި މިެވނި 

މިއީ ަވރަށް ނާޒުުކ . އި ޑިސްކަްސކުރެޭވނެ. ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަވރަށް ބޮޑު ޒިންމާެއއް އޮންނާނެލެެވލްގަ 

އްޔެ ފެނިެގންދިޔަތާ  އިނަށްން ނޑުމެެވސް އެހާ ފުރެޖައިލް. އަޅުަގ ކޮނޮމީޤައުމެއް. ަވރަށް ފުރެޖައިލް ޤައުމެއް މިއީ. އި

ަރއްޔިތުްނެގ  ،ޓަކައި ރަްއކާތެިރކަމަށް ،ޓަކައި ުޅަގނޑުމެްނެގ ސަލާމަތަށްެވސް. އަ ާވޮގތް މާލޭެގ ތަންތަން ރޯީވމަ

އަޅާންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ިމ  ،ޓަކައި ކުރާންޖެހޭ ިދެވހިރައްޔިތުްނެގ ަކރާމާތަށް ،މަސަލަސްކަމާއިޙަހަމަޖެހުމާއި ސުލް

ޓަކައި  . އަދި އެކަމަށްފުރުޞަތުގައި ދަންނަަވން ށް އަޅުަގނޑު ފަހަތަކަށް ނުދާނެ ާވހަކަ މިޅުމަން އެހުޖިލީމަ

ފުރުޞަތުގައި ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި  އެއްބާރުލުން އަޅުަގނޑު ދޭނެ ާވހަކަ މި ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ 

 ރިސްޓުން އަކްތަކާއި ުގިޅެގން ޓުރނަލް ނެޓްަވނޭޝަޓަރންއީ އި ސް އެޔަރިޒަމަށް ބެލިއަރައީސް، ދިެވހިރާއްޭޖގައި ޓު 

ަވންޏާމު   ަވންޏާ، މިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތައް ބަރާބަރަށް ފައްކާެވފައި ނެތީ ކަމަށް ޖެ ކަމަށްއަންނަނީ. އެހެންެވއް  ެވސް މި

ެރޭވ ޓްކުއިމްޕޯ ،ާޓއިބޭސްަވނީ އަުޅަގނޑުމެން އެކްސްޕޯ ކޮނޮމީ އެ މީހުންނެއް ނާންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި އި

ަގއި ތަންަތނުގައި ހިނާގަފއި އެބަހުރި. މީހުން. އެފަދަ ކަމެއް ދުނިޔޭ ލަތްތަކުން ުޗއްޓީއަށް އަންނަޞީއިންސާނީ ަވ

ައސާސީ ަޓކައި ައޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ޤާނޫނު ސަލާމަތަށްެގ ަވންޏާ ައޅުަގނޑުމެން އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

ބޭނުން ބަލަން. އެނޫން އެހެން ޮގތަކަށް މެން އުޭޅ ޮގަތީކ އަުޅަގނޑު ނެ. އެއީތޯ ެވެގންޖެހޭޅަންއަ ެވސް  ބަދަލުކޮށްެގން

، ން އުނިެވެގން ނުާވނެ. ާރއްޖޭެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށާއިައސާސީއް ޤާނޫނުޙައްޤެެވސް މީހަކަށް ލިބިފަިއާވ އެއް 
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 ރަނަގޅަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ިސޔާީސ އަށްއްޔާރިޖުމްހޫަރއީސުލް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ،ރާއްޖޭެގ ހޯމް މިނިސްޓަރަށާއި 

 ހަމަކަމެއް. ޔާމީން  ެއއީ ކުރީަގއި ޔާީމނު ކުރިނުާވނެ. ނޫނެއް ހަަދއިެގްނ ބެހޭ ާގ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރަން ޓެރަިރޒަމާ

ެވްސ  ންސީޖެރމައެފައި ެވސް ޮގްއަވނީ. ޮގްއާވ ލަނީ. ތަންތަން ޮގްއަވން ެވސް މޫދަށް ޮގސް ބަޑިތައް ޕުޅާނުީވމަތްހި

އަދި މިފަހަރު މި ހިނާގދިޔަ ކަންތައްތަުކަގއި ެވސް ީމެގ ައޑީަގއި ތިބި ބަޔަކު ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ނީ. ރަކުލާނުޢުއި

ރާހީމް މުޙައްމަދު މިހާރުެގ ރައީްސ އެަވރު ކަމެއް ނުކުރާނެ. ރައީސް އިބް ،ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބަލަން އެބަ

ނުކުރަން އެަވރު ކަމެއް ކުރައްާވނެ ކަމަކަށް. އަުޅަގނުޑ  ބޫލެއް ަގމެއް. އަޅުަގނޑު ކަުރ ަވނުކުރައްާވނެ އެ  ޙްޞާލި

ހުިރ ކަމަށް. އެހެންީވމަ، އެކަމަްށ ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ  ލެެވލް އެބަ ރޓްއެލަ ނގައިތް އޮތީ މިތާބޫލުކުރާ ހިަގ

މިހެން ެވއްޖެއޭ،  އުހުނ ދިމާެވފައި ކަމެއްމާ ދަ. މާނެޖެހޭޅަމުން ދާން ފިޔަަވެޅއް ސަރުކާރުން ހަމަ ިމހާރުން މިހާރަށް އަ

 ދިޔަ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން ތިބީ. ގައި ެވެގންއާ ވެއްެޖއޭ، އެހެނެއް ނޫން. ޓިއުނީޝިއެހެން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ހީމްއިބްރާ އިރާެގ މެންބަރުމަރަދޫ ދާ

ަކމީ ޖެހިފައިާވލާޙު ެގންނަންޞްިދެވހިރާއްޭޖެގ ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނަށް އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

 ށްއްެޖއަުގތަށް ރާދިެވހި ސަރުކާރުެގ ފަާރތުން މި ަވ ،ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންަކމުން ޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރަން

ލާޙު ެގނައުަމށް ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަކައި ޞްެވފަިއާވ ނުރައްކާ ބަަލއި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ިމ ާގނޫނަށް އިމަތިކުރި

އެްއެވސް އިންާސނީ ޙައްޤެއް ރަްއކާކުެރޭވނީ  ،ދިެވހި ސަރުކާރަށް ައޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ނަށް ޮއެވެގން. ދިެވހިރާއްޖެައކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަާމއެކު ތުންއްޔިރަަޙއްުޤ ރުމުެގ ެވސް ދިރިހު

. އަޅުަގނުޑ ކީބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަަގރައްކާތެރިކަާމއެކު ދިރިުއޅެޭވނެ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި ދެމެހެއްޓިެގން. މިއީ 

ެގ އެކި މާއްދާތައް ކިޔާ ާގނޫނުއަދި  ލާއިރުބަ ދަށްސަުގޮގތުގައި މި ާގޫނނު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަ ޤަބޫލުކުރާ

ދަކީ ދިެވހި ަރއްޔިތުންެގ ރައްކާތެރިކަާމއި އަމާންކަްނ ުގސަސިލުކުރަން ބޭނުންާވ މަޙާރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި ާގނޫނުން 

. ކަަށަވރުއެހެންމެ ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކުރުން ެވްސ ޙިމާޔަތްކުރުންކަން ކަަށަވރު. ހަމަ

ޢަމަލުތައް   ެވސް މިފަދަ ޓެރަރިސްޓް ން އަމާންކަން ެގއްލިފައި އޮތް، ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުއަކީއްޖެރާދިެވހި

ކަމަށް ަވީނިވްއޔާ  އުފެއްދުމަށް ޖާަގ ފުާޅކޮށް އޮތް މީހުން ހިންުގމަށް ދޮރު ހުޅުިވފަިއާވ ތަނެއް ކަމަށް ަވންޏާ، ރެޑިކަލް 

ޖަމާޢަތްތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް   އާއި އަދި ދުނިޔޭގައި ހުރި ޓެރަރިސްޓްން ޒޭޝައިކަލަތަކުން ރެޑިއަދި މިހާރު ހުރި ާގނޫނު

ރަާކތްތައް ހުއްޓުޭވނެ މަުގަތްއ ތަނަަވސްެވަފއި ނެތްކަން ޙަޭގ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ނަމުަގއި މި ކުރެޭވ، ހިން
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ނޫނު ނާޖާއިުޒ ޮގުތަގިއ  ާގަޒމްރި މިއަދު އޮތް ޓެރައާދެ!  މިއީ. ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްަގއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން 

ަވރަށް ިގަނ ާވހަކަ ދެްއކިދާނެ. އެހެްނނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން އެ  ޮގތްޮގތަށްާއއި މިކަަހލަ ބޭނުންކުރި ާވހަކަ

ބާރު އްުލކުރުމަށް ަޓކައި ހުރި ިފޔަަވޅުތައް އެުޅމާއެކު އަުޅަގނޑުމެން އަިދ ފުލުހުންނަށް ެވސް އިތުޙަކަންކަމަށް 

 އެ ފުލުހުންެގ އިދާރާ، މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުާމއެކު އަިދ ޖެއްޔާވެއް ކަމަށްނެތް

ނިޒާމުތައް ަވުރަގދަކޮށް މި މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއެކު ެވސް އެބަ އެ ބާރުތައް އެ  ގ މޮނިޓަރިން

މީހުން އެ އާއި އިދާރާ ަތޙުޤީޤީ ،އާއި ދިޔަ ތަނުަގއި ފުލުހުންެގ އިދާރާ ޒީެވ. މާހޭޖެބާރުތައް ދޭންދޭންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް 

އް ކުރުމަކީ މި މުޅިން އެހެން ާވހަަކެއއް. އެ ކަްނކަން ކުެރޭވނެ އިންތިޒާމުތަ ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމަކީ ެއއީ އަދި

ތަްއ ހަރުދަނާކުރަން. ނޫނު ާގނީމެން ޖެހޭުޅަގނޑުމަޖިލީހުެގ، މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުެގ މަސްއޫލިްއޔަެތއް. އަ

މެކޭނިޒަމްތައް ހަރުދަނާކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ދިެވިހ  މުގެ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މުއައްސަސާތައް ޖަާވބުދާރީކުުރުވ

ިދ އް. އަކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ މަސްއޫލިްއޔަތެމުއްކުރުމަކީ މުހިއިމުގާ ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަން 

ދިެވިހ ރައްޔިތުްނެގ އަމާންކަމާއި ަރއްކާތެރިކަން ޙިާމޔަތްކުރުމަީކ  ،އޫލިްއޔަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްމަސްެގ ރުސަރުކާ

ޖެހޭ.  އުމު ހަދަންޤައުމަކު ނޯންނާނެ. އަމާންކަމާއެކު، ސަާލމަތްތެރިކަމާއެކު އުެޅޭވނެ ތަަނކަށް މިޤަމު ކަމެއް މިއްމުހި

ދު ހަލާކުާވނެ. ސާތިުގއުމުެގ އިޤަނގައިފި ކަމަށް ަވނީިވްއޔާ މުޅި އް ހިސާއެދިޙާއްކާެތރި ނުރަބޮޑު އުމުގައި ޤަމި

ަވނީ ދު ބިނާެވެގން ތިސާުގއިރާއްޖޭެގ މުޅި  އް.ތަނެދެއް އޮްތ ތިސާުގއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަވރަށް ނާޒުކު އި 

ރުެގ ފަރާތްތަކާިއ ބޭކީ ޒަމަރިޗަށް. ުޓއަ މައް  ެގކޮްށ ޓުއަރިޒަމް ޞަުޓއަރިޒަްމެގ މައްޗަށް. ަވކިން ާޚއް، މަސްެވރިކަމާއި 

ކުރުމަީކ ލާމެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ރާއްޖެއަކީ އަމާން ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި ކަަށަވރުަވރަށް ބޮޑަށް ުގޅި

އަުޅަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންެގ ބަނޑުފުރާނަ  ،އަޅުަގނޑުމެން ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ޙިމާޔަތްކުރުަމށް ެވސް

ހުންެގ ވަޒީފާަތއް ސަލާމަްތކުރުމަށް ެވްސ އަދި ސަުރާކރުެގ ފަރާތުން ރަްއޔިތުންނަށް  މީ، އެ ސްމަތްކުރުމަށް ެވސަލާ

ޖެހޭ މި  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ،ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މުއްމަތްކުރުމަށް ެވސް މުހިތައް ސަލާ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް

ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( އާއި  16އި ޤާނޫނުއަާސސީެގ ތުގަ ާރ ޮގކުޅުަގނޑު ަގބޫލު ހުރިހާ ކަމެއްެގ އަލީަގއި ާވަހަކދައްކަން. އަ 

ޕަބްލިކް އިންޓްރަސްްޓަގިއ ، )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ މިންަވރަށް މި ާގނޫނުން ެވސް ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރެޭވނީ. އެކަމަކު 

ާސަގިއ ދިޙާ ެގުރެވރި އަލިފާނުހިނާގދިޔަ ނުރައްކާތެރި ބިޖެހޭނެ. މިހާރު އިއްޔެ ރޭ ހޭ ފިޔަަވެޅއް އަޅަން އަޅަންޖެ

އެކަހަލަ ހުރިހާ އޭންަގލަކަށް ތޯ ޔަޤީންކުރާނީ. ހަމަ އެއީެވސް ެވދާނެ ޮގެތކޭ. އްންެގ ަމއްސަލަެއއް ނެތްަކން ކިހިނެއާސަ

ާވނީ. ެއ ތަޙުޤީޤު ެވސް ކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ކަށް އޮންނަން ކުރެޭވނެ ޮގތަލިބޭ ޮގތަށް ެއ ތަޙުޤީޤު ޖާަގ

 ކުރި ކަމެއް ނޫންކަން. އެހެންީވމަ، މިތިބަ މިތިބަ ކަންކަމުެގ އަީލގައި ަވރަްށ އިަގދުސް އެއީ ބަޔަކު ަގނިންމޭނީ

ހޯލްތައް ބަންދުކޮށް  ލޫޕް އި ހުރިކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓުއަރިޒަމުެގ ާގނޫުނަގމުހިންމު ކަމެއް

ީނިވްއޔާ ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާ ެވްސ، ށް ަވކަމަޅޭމައްސަލަަތއް އުއެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ނިޒާމުތަކުަގއި 
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ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމެގ މުއަްއސަސާ ެވސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ެވސް، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ެވސް މި ހުރިހާ  

 ތަން ންއެޅުމާއި، ެއ ތަޔަުތ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ިމ މަޖިލީހުން ފަރާތްތަކުެގ މަސްއޫިލއް

އް ުހއްޓުުވމަށް ތަރަކާތްޙަކުރުމާއެުކ ޓެރަރިޒަްމެގ އިމުގާ ލަތްަތްއ ޞީަކންކަން ކުރެޭވެނ ަވ ދަނާކުރުމާއެކު އަދި މިހަރު

ކަމެއް އެކަން ކޮށްެގން ނޫނީ މި .ކަށް ޭދންޖެހޭ ބާރުތައް ދިނުމަށްޓަކައި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އެ އިދާރާތަ

އުމުެގ ޤަުނާވނެ.  ެވސް ނުލައްާވލާނެ. އެްއެވސް ީމހަކު ހަާވލެއް ކުތާ ނުލައްާވލާނެ، މިެވސް ތާކުއެރެޭވނެ. އޭރުން ނުކު

ށްފަހުގައި ދެން އެއަށް ފާުޑކިޔަން. ދިސާ ހިނުގމަޙާދިސާެއއް ހިނީގމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ ޙާބޮޑު ނުރައްކާތެރި 

އިސްލާޙުތަކެއް ެގންނަންޏާ  ން ޖެހޭނީ. މި ާގނޫނުރަންްއ ކުތަ ިއެގން ކަންތައްނޫން. ކުރިއަށް ދުރާލާ، ރާާވ، ިވސްނަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިސްާލޙުތައް ެގެނޭވނެ. ތިޔަ ބޭުފޅުންެގ މަޝްަވރާ އަުޅަގނުޑމެން އެންމެން ހޯދައިެގން 

ތަކަީކ ޙުލާޞްއި ޅުއްާވަފއި ހުރިެގެނޭވނެ. އެހެންނަމަެވސް، ސަުރކާރުން މި ހުށަހަ ޮކށްެގންެއއްަގއި މަްޝަވރާދާއިރާފުޅާ

ލާޙުތަކެްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަދި ޞްހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް، މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ެގންނަންޖެހޭ އި

ތްތަކާއި ތަފާތު އުސޫާލއި ހެކި އެްއކުރެޭވ އުސޫލާއި އާދައިެގ އިޖުރާޢާޓެރަރިޒަމްެގ މައްސަލަތަުކަގިއ ތަޙުޤީޤުކުރެޭވ 

ެވސް އިންާސީނ   ބާއްަވންޖެހޭނެ ކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. އެއީ އެްއޮގތަކަށްަގއިޮގތު ެގތްތަކެއް ޖުރާޢާއި

ތްކުރަމުން އެ ަޙއްޤުތައް ޙައްޤުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ފަރުާވކުަޑކުރަނީކީ ނޫން. ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރިާޢޔަ 

ިވަޔސް ޓެރަރިޒަމް މަނާކޮށް  އަދި އެހެން މުންކުރަތްްއގައި މަސަްއކަދާއިރާއެއެންެމ ފުޅާއޮތް ޙިމާޔަތްކުރެެވން 

ޔަަވޅުތަާކއި ެއފަދަ ކަންކަމުގައި ބަިއެވިރާވ މީހުންެގ ކަންކަން ބެލޭނެ  ފިހުއްޓުުވމަށް ޓަަކއި ކުރިއަށްާލ އަޅަންޖެހޭ 

، ަގއިޮގތެއް ރި މަެވތާށް ަވނީވިއްޔާ ހިޖެހޭނެ. އެހެން ނޫން ކަމައިން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޒަރީޢާ ާގނޫުނެގ އިންތިޒާމުތައް 

ހުއްުޓުވމުެގ ބާރު  ކަންމަޢުލޫމާތެއް ލިުބނީ. އެ ށްމަހައިޖެްކކުރަން ބަޔަުކ އުޅޭކަ އްބޯޓެ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭެގ މަތިންދާ 

 ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޖެހޭނެ މުއައްސަސާތަކަށް އޮންނަންދައުލަތުެގ ާދއިާރތަކަށް، ސަރުކާރުގެ 

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. ދޫ ދާފޮނަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ލާޙު ހުށަހަޅާ ބިލެއް ހުށަހެޅީތީ  ޞްސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މުކަން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ަވރަށް ބޮުޑެވފައި މިއޮތީ. މި އްއްެގ މުހި ބިލެދަ ފަދަްނނަަވން. މި ކަމަށް ޝުކުރުހަމަ އެ

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެވސް އަންނަންހިނާގދިޔަ ކަންތައްަތކާއި ެއކީަގއި ަވރަށް ިގނަ ިއސްާލޙުތައް މިއަށް 

ޮގތަށް  ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޫނނުެގ ާގކު ރިޒަމް މަނާކުރުަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، މީެގ ކުީރެގ ސަރުކާރުތަުކަގިއ ޓެރަ
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ކުެރޭވ. މެން ހަމަ ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ދަރަޖައަށް އެ ކަންތައްަތއް ހިނާގފައި އޮތްކަން ފާހަަގބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑު

ަގއި ެވްސ ލަތެއްެގ ޮގތުޞީއެޮގތުން މުޅިން ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ ސިޔާސީ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ވަ 

ހުރި. ެއޮގތުްނ ލާޙުެވެގން އަންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް އެދޭ ބަެއއް ކަްނތައްތައް އެބަޞްމި ބިލު އިން. ކުރަަގފާހަ

ޓެރަރިޒަމަކީ ކޮބައިކަން ސާުފ  .ދާއިރުގަ ެވެގން  މި ބިލުން ސާފުާވންޖެހޭނެ ާގނޫނަކަށްޓެރަރިޒަމަކީ ކޮބަިއކަން ސާފުކޮށް

އިރުަގއި ައޅުަގނޑަްށ އި ލާޙު އަޞްޖެޭހނެ. މި ބިލު މިހާރު އިސީލުާވންފް ތަށްުވރެ ބޮޑަޮގތަށް އިންބަހުން މިހާރު މި

މު އްހުރި. އަދި އެނޫން ެވސް މުހިފާހަަގކުރެޭވ ކުިރއަށްުވރެ ރަނަގޅަށް ޓެރަރިޒަމަކީ ކޮަބއިކަްނ ސާފުކޮށްދީފައި އެބަ

އްދުތަްއ ޙަުގރާމަެވރި ސަރަހަނ ަގއިމީ ފާހަަގކުރެޭވ ށްއަުޅަގނޑަހުރި. އެޮގތުން ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮށްަފއި އެބަ

ނިޒާމެއް މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި ުހރިކަން. އަދި ޭއެގ އިތުރުން ކުރެޭވނެ ކަނޑައެޅުާމއި އަދި އޭެގ އިުތރުން ރިހިބިލިޓޭޓް

ަބޔާންކުާރ  ބުގައި މިބާަވތުެގ ކަންތައްަތކުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ެދަވނަ ބާބޫުލކުރަން މިަގއަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ 

މު ކަމެއް.  އްަތއް ކުަޑކުރެޭވނެ މިންަވރަކަށް، އެކަީށެގންާވ މިންަވރަކަށް ހަނިކުރުމަކީ ހަމަ ކުރުން މުހިއްޤު ޙަސީއަސާ

ާވނީ އެކަން ބާަވުތެގ ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު. އެހެންނަމަެވސް، އެަކން ކުރާއިރުގައި ައސާސީ ޙަްއޤެއް ހިފެހެއްޓެންއެއީ މި

ާވނަމަ. މެހެން އެކަން ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ބޭނުން ކަމެއް ކަމުަގއި ކޮން ހަމަ ޤީނުން ެވސް ނުަވތަޔަނީ ހަމައެ ކުރަ

އަޅުަގނޑަށް މީަގއި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ބައެއް ކަންތަކަށް ބަލާިއރުގައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި މީހާ ހައްޔަރުކުާރއިރުަގއި ައިދ 

 ކަަމށް. އަުޅަގނޑަކަްށ ަގބޫެލއް އިރު ަގޑި 48ޔާްނކޮށްފައި ަވނީ  މީގައި ބަހައްޔަރުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިުރކުަރން މިހާރު

ބަޔާންކުރަނީ ަވިކ އެ ަގިޑއިރު  24ަގިޑއިރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  48ނުކުރެޭވ 

ށް ޑަނމަށް ައޅުަގކަބަބެއް ނެތްަގިޑއިރަށް ދާންޖެހޭ ސަ 48ބުތަކެއް ހުެރެގން. އަދި މި ބިލުގައި މި ަބޔާންކުރާ ބަސަ

ނެތި އެބަ ަހއްޔަުރކުރެޭވ. އަދި ހަްއޔަރުކޮށްފައި ބަްނދުގައި ބަަހއްޓަން ފަނޑިޔާުރ  ނަ ކަމަކީ ކޯޓެްއ އަމުެރއްފެން

ކަނޑައަާޅއިުރގައި ކަނަޑއަަޅންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކަށް ެވްސ މިއޮތީ ބަދަލުތަކެއް ެގނެިވފަ. އެހެންކަމުގައި ަވނީނަމަ 

ށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން. އަދި އޭެގ އިތުރުން މީގައި ހައްޔަރަްށ ކަަގނޑައަޅު  މަކީރުއިރަށް ބަދަލުކުަގޑި  48ށް އިތުރަ

ދޭއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ިވސްނާލަންޖެހޭ ފުލުހުންގެ   ފާސްކުރަން ބާރު މީހުން ނަާގއިރުގައި ކޯޓު އަުމރެއް ނެތި ބަލާ

 ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ކާއި ޮގތަ ނެފިނަމަ ދެން ާވބާރުތައް ދީމުއައްސަސާ މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތާއި އަދި މި 

ިވސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހަމަ ރައްޔިތުންނަކަށް ެވސް އިތުބާރެއް ނެތް ފުލުސް އޮފީހާއި ދޭތެރޭަގ. 

ާރ ސް އުާފކުެވ ކުރާ ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަހމަ އެންމެންއެހެންނަމަެވސް، މި ސަރުކާުރން ފުލުސް އޮފީސް ރިފޯމް

ހަމަ ދާީތެވ އެކަމަށް ސަރުކާރަށް ަހމަ ޝުކުރު ެވސް ދަންނަަވން. އެހެންނަމަެވސް، ތަށް ން އެޮގކަމެއް. ެއކަ

 ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފުލުހުންެގ ޭރންކުތަކަށް ބަލާއިުރގައި  ގެ ކޮށް މާލޭަގިއ، ާރއްޖޭޞަހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރު، ާޚއް 

އްދަ ދެޭވ ޙުފާސްކުރަން ޯކޓު އަމުރެއް ނެތި  ށް ބަލާޔަރުކޮކު ހައްލޭގައި މީހަރޭންކުތައް ދަށްެވދާނެ. އެހެްނނަމަެވސް، މާ

ށް އޮތުމަކީ ެއީއ ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަމެއް. މާލޭގައި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެްއ އަރޭންކަކީ ސަބް އިންސްޕެކްަޓރ ލެެވލް
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  މަ މީތި ނަފި ދީުނީވ މިކަންއްދަާއއެުކގައި މެޙުހިންޭގއިރުަގއި ހަމަ ރަނަގޅު ރޭންކެއްެގ، މަތީ ރޭންކެްއެގ 

ކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް އޮތުމަކީ ހަމަ އެކަީށެގންާވ ކަމެއް. އެ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުަރންޖެހޭ. އަދި މީެގ އިތުރުްނ އުސް އެބި

ޭވ. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ނޫނީ ަވކީެލއްެގ ފުރުޞަތު ހަނިކުރެޭވނެ ޮގތަށް ެވސް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަޤާމީގައި 

އެހެންީވމަ، އެކަން ކުާރއިުރަގިއ . ސްކުރާ މަންޒަރުއުދިނީމަ އޭތި އެބިތު ފުރުޞަ ން ެވސް އެ ކުރިެގ މީދިޔައީފެނިެގން

އެކަން ކުެރެވނީ ހަމަ ރަނަގޅަށްތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި ބަޔާންކުރާ 

 ބޫލެއް ަގކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނެ ަކމައިސްދާލަތެއް އަކުރެޭވނެ ޙާކޮށް ަވކީެލއްެގ ފުރުޞަތު ހަނިޞަ ޙައްޤުތައް އަދި ޚާއް

ސް މީެގ ިއތުރުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެުވނު ރިހިބިލިޓޭޝަން މީގައި ބަޔާންކުރާއިުރަގއި މިހާރު ނުކުރެޭވ. އަިދެވ

ިއ ރާފްޓްގަ ބިލުގައި ޑްކުރުމުެގ ފުުރޞަތެއް އެބަ ލިބޭ. ެއއީ މިހާރު މި ސް އުޮގތުްނ މީތި އެބިއިން ސްފައިމީގައި ެގނެ

ކުރެޭވެނ ޮގެތއް ބަޔާްނ އެބަ ކުރޭ. ޓޭޓްހިބިލިޮގތުން ޓެރަިރޒަމްަގއި ަބއިެވިރާވ ފަރާެތއްެގ އަނބިަދރިންނަށް ރިއިން

ޖެހޭނެ. ކުރަންެގންނަ ަބަޔކަށް ރިހިބިލިޓޭޓް ސްަފއިއްަދަކށް ެގންޮގޙަބޫުލކުރަން ހަނުގރާމަެވރި ސަރަަގއަޅުަގނޑު ެވސް 

ބޮޑަްށ އެ ޮގތުން ސާފުކޮށް ެއކަން އެނޭގކަްށ ނެތް.  ިއންކޮށްަފއި މިބަޔާންަގއި ރު މި ާގނޫނުެވސް، މިހާއެހެންނަމަ

މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް މިންަގނޑަށް މި ބޫލުކުރަން. އަިދ އޭެގ އިތުރުން ަގޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ސާފުާވން

ދަބު ޢަކޮްށެގން މީހަކަށް ެށއް ަގިއ ކުލުކުާރޮގތު ަގނޑު ަގބޫއިންކަްނ ެވްސ ފާހަަގކުެރޭވ. އަޅު  ސްފައިބަދަލު ެގނެ

ބާަވތުެގ މައްސަަލއެްއަގއި މިންަގނޑު ކުަޑކުރިކަމުަގއި ސާބިތުކުރެިވެގން. މި ާވނީ ރަނަގޅު ހެކިތަެކްއ ހުރެދޭން

ާވ ަގއި ެއކަށީެގން ދުކުރާއިރުިދއުމަކީ ެއއީ ކަންބޮުޑާވން ޖެހޭނެ ކަމެއް. މީހަކު ބަން ބޮޑަށް ުކަޑެވެގންީވނަމަެވސް އޭތި މާ

 ހުރުމަކީ އެއީ ހަަމ ކޮންމެހެން ދައުލަތުެގ ޒިްނމާއެއް ެއކަމާ ުގޅޭ ހެކިތައް ހޯދުން. އަދި އޭެގ އިތުރުން ތަކެއްހެކި

މި  މީނދީެއކު ދޭިއރުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިާހރުެގ ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކަންޮބޑުޭވ މި ބިލު މިފަދަ ބާރުތަކަކާ

ޓަރ ޖެނެރަލް. ހަމަ  އުާވކުރުމުަގއި ހުންނެިވ ޕްރޮސެކިޢު މާނަކޮށް ދަ ކޮށް ނުބައި ޒަމް ހަމަ ާގނޫނުރީެގ ޓެރަރިކު

ޓަރ ޖެނެރަްލެގ ައތްމައްޗަށް މި ބާރުަތއް ދިުނމަކީ ހަމަ އަުޅަގނޑު ކަންޮބޑުާވ ކަމެއް. މި މަޖިލީހުން އުޕްރޮސެކި

ވަކިކުެރިވެގންދާނެ. އެއީ ައއު  ރަލް ރ ޖެނެޓައުމަ ޕްރޮސެކިތަނުަގއި ހަޮގުތަގއި ކުރިއަށް މިއޮތް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރާ

ނަޒަރުަގއި ހަމަ  ެގާކިއ އެކީަގއި ނޫނީ މިފަދަ ބާރުތަކެއް ދިނުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑު އަޓަރ ޖެނެރަލްއުޕްރޮސެކި

ވާ ޢުޗަށް. ދަންެގ މައްާވކޮށްފައި ހުރީ ހުސް ސިޔާސީ މީހުޢުޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ މީެގ ކުރިން ެވސް ދަކަންބޮޑުާވން

ާވނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ސާސީ ޙަްއޤުތަކަށް ބެލުމެއް އެްއެވސް ިމންަވރަކަށް ނެތް. ކަންކަން ުކރަންމުެގ އަ ތުކުރުސާބި

ހުރި ކަންކަން ހަމަ އެންމެންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ މިްނަގނޑަށް ބަލަިއެގން. އެހެްނީވމަ، މި ރައްކާތެރިކަން ދީަފއި

 . ރިްއޔާ ޝުކުޓަަކއި ަވަރށް ބޮޑަށްރުޞަތަށް ދެއްިވ ފު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ސް ފަށާނީ ހުރަށް. ައނެއްކާެވސް ބައިޑި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މެދުަކނޑާލާނަން ބައިަގކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

  ގައި. 12:30

 

 {އަށް 12:30ްނ އި 12:00 :ކޮޅުސްަވުގތު ހު}

 (ފްން ޢަފީަބރު ޙަސަވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެން ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ާއދެ! ެގންދަން މި ފަށަނީ.  ފަުހ އަުޅަގނޑުމެން ޖަލްސާ ކުިރއަށްށް`. ހުސްަވުގތުކޮޅަ

 ަވުގތު އަުޅަގނޑުސް. މިހުލާޙުެގ ބިުލެގ ބަޞްޓެރަިރަޒމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ހުަށހަޅާފައިާވ އި ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ

  އަޙްމަދު ޙަލީމަށް.  ރުލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަަވނީ ބިފުރުޞަތު މި އަރު

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ިމ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ެވސް 

އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުަގއި ހުިރ  .ބޫުލކުރަންަގާލޙުތަކެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ޞްމު އިއްމުހި ލާޙަކީޞްއި

ޭވ. ާވތީ ައޅުަގނޑު ެވސް ކަންބޮޑު ކަންތައްތަކަކީ ަވރަށް ބޮޑަްށ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހަިނކުރެިވފަިއާވ ބިލަކަށް 

 7ތަކަްށ ކަންބޮޑުާވ ަމއްސަލަައކީ ލަރި މައްސައި ހުބިލުަގ، އުޅޭ މަްއސަލައަކީ ދިމާެވެގން މި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިެވހި ސިފައިންނަށް ެގއްލިަފއިާވ  ،ާރއްޖޭަގއި ހިނާގދިޔަ ބަޣާާވުތެގ ސަބަބުްނ ދިެވހި ފުލުހުންނާއިގައި މިފެބުރުއަރީ

ސިފައިން  ،އިދިޔައީ މި ކުރެުވނު ބަާޣާވުތަގިއ ފުލުހުންނާއިތުރަްށ ޯގްސެވެގން އިތުބާރުެގ ަމއްސަލަ. މި ަމއްސަލަ 

ބޭފުޅުންނަށް   އަހަރު ަވރަށް ބޮޑަށް އެ ބަޣާާވތް ދިފާޢުކުރަން އެ 7ދިޔަ ަވރަށް މަތީ މިންަވރަކަށް ބަިއެވރިެވ އަދި ޭވުތެވ

 ބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭަގއި  ނީ ަވރަށް ޮބޑަށް އެަވާވތީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ ތެޭރގައި މި މަސައްކަތްކުެރިވފައި 

ކޮށް މި ޞަޒުކު ފައްތަރުން، ޚާއްނާ ރާއްޖެ މިހާރު މިއޮތްައޅުަގނޑުމެންނަށް މި . އެހެންނަމަެވސް، އިތުބާރު ެގއްލިފަ

މެންނަްށ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލަާކއި ދިމާލަށް ރާއްޖެ ދަތުރުކޮށްފާނެތީ މި ދެކެޭވ، މި ަގންނަ ބިރުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑު

 ިވޔަސްޮގަތށް ބިލު އޮތްކަމުަގއިއީުދކުރާނަން މިނުޑ ެވސް ތާދޭ. އަޅުަގމުެވެގން އެބައްލާޙުތައް ަވރަށް މުހިޞްމި އި

ލާޙުތަަކާކއި ެއކީަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ެގނެސް މި ބިލު ީވހާ އަަވހަކަށް ުވޖޫދަށް ައއުމަީކ ޞް އިތުރު އިެވސް

އުޅޭ ންނަަވން މިރާްއޖެއަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ސަލާމަތެއް. ދަތުގައި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ބޫލުކުާރގޮ ަގއަޅުަގނޑު ެވސް 

ސިފައިން އިތުރު  ،ންެގ އިތުާބރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންނާއިްއޔިތުާވހަކަައކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ރަ

ިވޔަސް ިމ  އުނަދޫގ ކަްނކަން ހުރިކަމުަގއިުކރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު މި ބިލު އޭޖެހެމަސައްކަތްތަެކއް އެބަ
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އެހެންނަމަެވސް، ރޭަގިއ  ނޫން.ރިހަމަކޮށް އޮތީތީއެއް މަނީ މި ބިލުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ފުބިލަށް ޯވޓުލާން މި ނިން 

ެވސް. މި އަދި އޭެގ އިތުރަށް ބަެއއް ަވޒީރުންާނއި  ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްދަލުކުރެވިއްޖެ މި

ދިޔައީ މިއަދުން މިއަދަށް ެވސް ފިަޔަވޅު ނާަޅއިފިްއާޔ ާވހަކަތަކުން މި ބައްދަުލުވމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން

ރާއްެޖ ެގއްލުމަާކއި ކުރިމަތިެވދާެނކަން. އެހިސާބުަގއި މި ދަނުކުރެޭވަވުރެގ ބޮޑު ހިތާމައަާކއި ޢާމެންނަށް އިއަޅުަގނޑު

މަ، އަުޅަގނޑުމެްނ ެއ ިވދާޅުަވނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. އެހެންީވ ކަމަށް ެއ ބޭފުޅުންއޮތް

ނޑު ަކންބޮޑުާވ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އަުޅަގ ލާޙުކުރަން.ޞް މި ބިލު އިއަދި ންށް ޯވޓުދޭބޭނުން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ބިލަ

 ެވްސ އިނޭގ ަގބޫުލކުރާ ފަދައިން ޓެރަރިޒަމްެގ ކުރީަގއި އޮތް ށްކަންބޮޑުުވމަީކ ހަމަ ރާއްޖޭަގިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަ

ކުރުން އަދި ސިޔާީސ ްއޔަރުކުރެިވަފިއ އޮތީ ިސޔާސީ ެވރިން ހަބޮޑަށް މި މަސައްކަތް   ަވރަށް ާގނޫނުެގ ތެެރއިން

ބިލުަގިއ ަވރަްށ ރަނަގޅަްށ  ކުރުން. ައުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ ައޅުަގނުޑ ބޭނުންާވ ޮގތުަގއި މި ތްތައް ހައްޔަރު ފަރާ

ހޭ ލިޔަން. މި ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށްތަަކކީ ކޮބަިއކަްނ ކަނޑައެިޅެގން ޓެރަިރޒަމްއަީކ ކޮބައިކަން ކަނޑަައޅާ ެއބަޖެ

ޮގަތކީ ކޮންމެ ކަމެއް އެއިެރްއގައި އޮންަނ  ހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިާވއިނެގްނޖެހޭ. ހާމަާވންޖެ ށް އެބަރައްޔިތުންނަ

ުތ ނީ. މިަވުގކުރަމުންދައަހަުރެގ ޙުކުމް 20، 15ާގނޫަނށް ފައްތާ ެގ ސަރުކާރަކުން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ޓެރަރިޒަމް 

. އެހެންީވމަ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ކުމެއް ކުރެިވެގން ހުރި ބޭފުޅެއްކީ ެވސް އެފަދަ ޙުއަޅުަގނޑުމެންެގ ހޯމް މިނިސްޓަރަ

ފައިާދއަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޓެރަިރޒަމްެގ ކުށްތަކަކީ ކޮބަިއކަން  ބޮުޑ ެއއް ބިުލެގ ސަބަބުން ާވނެ އެންމެ ޮގތުަގއި މި

 ޓީެގ މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ މިޔެޭވ ިލޔުން. އެހެންީވމަ، އަުޅަގނޑު ަގޫބލުކުރާ ޮގުތަގިއ ކޮމިކަނޑައެިޅެގން ލި 

އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ހަނިކުރެިވފައިާވ މިްނަވރު ީވހާެވްސ ުކޑަކޮށް އަދި ޓެރަރިޒަްމެގ ކުްށތައް ަވރަށް ސާފުކޮށް ިލޔެިވ 

މު އްހިކުރުމަކީ ަވރަށް މުން މި ދާންާވ މަންޒިލަށް ދިޔުމުގައި ައަވސްއަަވހަކަށް މި ާގނޫނު ުވޖޫދުކޮށް އަޅުަގނޑުމެ ީވހާ

މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެިރ  ެވސް އަދި މި ށް. އެހެންީވމަ އަުޅަގނުޑ ރިޔާސަތައަުޅަގނޑު ެދކެންގައި ކަމު ކަމެއް

ްށ އަނިންމޭަވރަށް ކުރި ބިލުެގ މަސައްކަތް އެކު ދަންނަަވން މިއަދުން މިއަދަށް މި މެންބަރުންނަށް ެވސް ަވރަށް އާދޭހާ

ެގންާދ  ދަުއރުން ބޭރުގައި މިމި ޑުމެން އި ހަމައަށް ފޮުނާވ ައަވހަށް އަުޅަގނކުރުން. ކޮމިޓީއާމަސަްއކަތް ޭވތޯެގންދެ

 ،ދިެވހި ސިފައިންނާއި  ،ބިލު ފާސްކޮށް ދިެވހި ފުލުހުންނާއި ޖަލްސާތަކުެގ ތެރެއިން ީވހާ ައަވހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި

މީެގ  ،ގެ ރޭ މާލޭަގއި ހިނާގދިޔަ އަލިފާނު އި ކުރެޭވނެ މަގެއް ކަނޑަައޅާ ދެްއކުން. އިްއޔެގަ ތަކަށް މިކަންސަލާމަތީ ބާރު

ދިސާަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އަިދެވސް ޔަޤީންކަމާއިެއކު ބުނެޭވކަށް ނެްތ ޙާަވސް ކުރިްނ އަލިފާނުެގ ދު  2

ހެންީވމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެ މިބާަވތުެގ ކަމެއް ކަމަށް. އެ ދިސާ ހިނާގފައި އޮތީީކއެއް. ެވދާޙާކިހިނެއްކަމެއް އެ 

މު ބިލެއް. އެހެންީވމަ، އިޞްލާޙުކޮށް އްކީ ަވރަށް މުހިބިލަ ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން މިަވުގތު މި މިހާރު މި 

ނޑުމެންެގ ޮކށް ނިންމާ އަޅުަގ ކަންކަން އަަވހަށް މި މަށް ޓަަކއި ީވހާއުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެދޭ މަންޒިލަށް ދި

ތުން އަދި ޑު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިްސެގ މެންބަރެއްެގ ހަިއސިްއޔައަޅުަގނޑުމެން އަދާުކރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނ ޒިންމާ
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ދޭން މި ނިންމަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަްސ އަޅުަގނޑު މިއަށް ޯވޓުކަމުަގއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހަނިކުރެޭވ ޮގތަކަށް އޮތް

ީވމަ، ައޅުަގނޑު ިމ ހެންރި ކަމަށް ކޮންމެހެން ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްާވތީެވ. އެރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތްތެ

ނަށް ހަނދާންކޮށް އަރުަވން މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ޯވޓުދޭން މި ނިންމަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފުރުޞަތުގައި ެވސް ރަްއޔިތުން 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް  އި. ަވރަށްކުުރމަށް ޓަކަތިސާދު ސަލާމަތްުގރައްޔިތުންނާއި އަދި ދިެވހިރާްއޖޭެގ އި

 ޓަކައި. 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

 .ރި މެންބަރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

 ާގނޫނަށް މި ޓެރަިރޒަމް މާނަކުރުމުެގ 2015/32ނަްނބަރު ތެރި ރައީސް. ާގނޫނު `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތް

ހުށަހެޅިފައިާވ  ޖެހޭ.ކަމުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ފާަހަގކުރަންމު ިއޞްލާޙެއް އްމުހިހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަކީ ަވރަށް 

 4ބިލުެގ  މި ިބލަށް ބަލާއިރު ެއކީ އެހާ ކަންބޮުޑާވ އިޞްާލޙުތަކެއް ެވސް އެބަހުރި. މިެއއާއިޞްލާޙުތަކަށް ބަާލއިރު ހަމަ

ކަމުގައި ހިންާގ މަލެއްޢަ ހިންާގ ޓެރަރިަޒމްެގ ކަމުަގއިޓެރަރިޒަމް ަވނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު 7 ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(

ދިނުމާއި، ައސާސީ ޮބޑެތި ެގއްލުން ކަށްލަތްތަޞީމްރާނީ ަވޢުހިމެނޭ މުހިންމު އެބަ ބައެއް ކަންތައްަތކުެގ ތެރޭަގިއ 

 ހިނާގ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާރު ދުނިޔޭގައި ާއއްމުކޮށްއެ ޚިދުމަތް ހުއްޓުާވލުން ،ޚިދުމަތެއް ހުއްޓުާވލުމުެގ ޮގުތން

ލެޓުން އެަބ އުމުތަކުގައި ޕައިޤަކުރުން. މިސާލަކަށް ދުނިޔޭެގ ޖުތިޖާޙުޮގތުން އި،ބެހޭ ކަންތައްތައް ެއކި ކަންކަމާ

ެއއީ އަސާސީ ޚިދުމަެތއްެގ ކޮށްފިްއޔާ ޖުތިޖާޙުޕައިލެޓުން އިކުރޭ މި ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙު ބުނާޮގތުްނ ޖުތިޖާޙުއި

ެއއީ ައސާސީ ިޚދުމަތެއްެގ ޮގތުަގއި އޮންނަ  މުންކޮށްފިއްޔާޖުތިޖާޙުނީ. އިމި ބަލަ ންުކރުޮގތުަގއި މިހާރު ދަތުރުފަތުރު

އިޞްލާޙަށް  އި މިޮގތުަގމަލެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަޢަ އްާޔ މި ބަލަނީ ޓެރަރިޒަމްެގ އްިޓއްޖެއެކަން ހު. ކަމެއް

އަސާީސ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓުާވލުުމެގ ޮގތުްނ ، ލަތްތަކަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންދިނުމާއިޞީރާނީ ަވމް ޢުމު އްޮގތަކީ މުހި ާވންޖެހޭ

ންޏާ ެއއީ ޓެރަިރޒަމްެގ އުޅެ ން ން. ެގއްުލމެއް ދީެގން އެކަން ުހއްޓުަވދިނުލަތްތަކަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންޞީއެ ޚިދުމަތުެގ ަވ

ެއކަން އެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުްނ  ،ށް ކަނޑައެޅިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަމަލެއްެގ ޮގތުަގއިޢަ

 މިއިން  އެ ަޙއްޤު ހުއްޓުމަކީ އެއީ އަސާސީ ަޙއްޤެއް. އެހެންީވމަ، އްޚިދުމަތެހަލަ ކަ ރުމުެގ ޮގތުން އެޖުކުތިޖާޙުއި

ާގނޫުނެގ ދަށުން  ކަށް މިެއކީ ހަނުގރާމަެވރި ސަރަަޙއްދުތަެއއާކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ހަމަލިބިދޭންޖެހޭ

ަސރަޙައްދަށް ދާ މީހުން އެބަ  ސަރަޙައްދުތައް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަުޅްއަވންޖެހޭ. ކަނޑަައޅުްއާވފައި އެ

އެތަނަށް  ،ކުށެއްެގ ޮގުތގައި އެަބޭވ. އެހެންނަމަެވސް ަގއި އެބަ މާނަކުރެޭވ. ެއީއ އެޓެރަރިޒަމް، ޓެރަރިސްޓުންެގ ޮގތު
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މިހެން ރީއްޗަްށ ހަމަ ެގ ތެރެއިން ކުްށެވރިާވން. އަދި އޭނަ ނުެވސް އެބަޖެހޭ މި ާގނޫއޭނަ  ހާއެމީހުން ފޮނުާވ މީ

ާއއި ެއކި ކަމަށާއި، ދީނުެގ ނަުމަގހޭ ކަމެއް ދީ އެއީ ކުރަންޖެއިލަ ހަތްޞޭދެފައި ބަޔަކު ެގނެްސެގްނ އެމީހުންނަށް ނަނއި

ބޮޑު ބާެރއް އަާޅ  މުެގ އެންމެއުހުން އެތަނަށް ދިއެމީޮގތްޮގތުން އެމީހުންނަށް އެަކމަށް ހިތްަވރުދީ މަސައްކަތްޮކށް 

  އިން މިމީހުން ެވސް މީެގ ތެރެ މަ،ކުރޭ. އެހެންީވ މީހުން. ހަމަ މިމީހުން ޭގެގައށް ެވސް ެގނެސްެގން މިކަން އެބަ

ހުއްުޓުވމަްށ ާވންޖެހޭ. އެހެންާވކަމުަގއި ަވްނޏާމު އެކަންތައް  ކަމުަގއިމަލުެގ ދަށުްނ ކުށްކުރާ މީހުންޢަޓެރަރިޒަމްެގ 

ަވނަ  2ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  16ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ. އެެހންީވމަ، އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގއި މި ާގނޫނުެގ 

ކުރަންޖެހޭ. އެއީ ހަނުގރާމަެއއް ނުަވތަ ަހނުގރާމަެވރި ސަރަޙައްަދކަށް ތުރު ، ދަށަށް އަކުރެއް އިެގނަންބަރަށް އިޞްލާޙު

ކުރުން ނުަވތަ ނުގރާމަެވިރ ސަރަޙައްދަކަށް މީހަކު ފޮނުަވން މަސައްކަތްއެއް ނުަވތަ ހަމީހުން ފޮނުުވން. އަދި ހަނުގރާމަ

ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަްށ ނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙުކަންތައްތައް އަުޅަގ އެ މުންްއޔާސްފިދިނުން. މިޮގަތށް ެގނެއެކަމަށް ހިތްަވރު

 އެަބހުރި ބަޔާންެވފައި. އަދި އެ ގައި ކުށްތައްަވނަ މާއްދާ 16ާގނޫުނެގ  ެއކީ މިެއއާހަމަ އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ.

ން ދަބުތައް، ޙުކުމްތައް އެބައޮްތ ކަނޑައެޅިަފއި. މި ޙުކުމްތަކުެގ މުއްދަތު އަޅުަގނޑުމެޢަ ކުށްތަކާއި ުގިޅެގން ދެޭވ 

އިރު ެއ ކުރާ ޮގތުން ބަހުސްބެހޭ  ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ކޮމިީޓެގ މި ސްޓޭޖުަގިއ މި ބިލާމުއްކުރުން މުހިއު ރިިވ

ކުރުމަކީ އުއެކީގައި ަމޝްަވރާކޮްށެގން މުއްދަތުތަކާިއ ބެހޭޮގތުން ރިިވތަކާބެހޭ ފަރާތް ޮގތުން ކަމާ މުއްދަތުތަކާއި ބެހޭ

ކުރުމަްށ އަކުެރއް އިތުރުަވނަ މާއްދާެގ ފަހަަތށް  16ެއކީ  ފާހަަގކުރަން. ހަމައެއާ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމު ކަމެއްއްމުހި

ކޮްނމެެވސް ަވެރއްެގ ބަދަލެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ޓެރަރިސްޓް  ހުށަހެޅިފައިާވ ބަިއގައި

އަދި . ކުރާ މީހުން އެބަތިބިޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުލުން. ޓެރަރިސްޓް އިކުރުމަށް ޮގވަ ކުރުން ނުަވތަ ތާއީދުޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދު

އޭެގ ކަރުދާހުަގއި ޕްރިންޓްކޮށްެގން ރަށްރަށުަގއި  .ޮއޭވިއ އެބަގަ އާލާ މީހުްނ އެބަތިބި. ސޯޝަލް މީޑި އިކުރުމަށް ޮގަވތާއީދު

ދަިއެގން ަތްއ ލައިެގން ދިދަ ހަޓުއެބަ ބަހާ. އަުޅަގނޑުމެންަނށް ފެނިެގންދިޔަ ައއިސިްސައށް ނިސްބަތްާވ ޓީޝާ

 ކުށްެވރިާވ ޮގތަށް މި މި ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކުރަމުންދާތަން. އެހެންީވމަ، އެމަސައްކަތް ޕްރިންޓްކޮށް ތަންތަނުގައި ބަަހން

މަލުތަކެއްކަމަށް ޢަމަލަކީ ސަބަބުެވރި ޢަޖަމާޢަތް ދިފާޢުކޮށް އެފަދަ  ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ޓެރަރިސްޓްާގނޫނު ބައްޓަން

މާިއ ދެްއކުފަދަ ޮގތްތަކަށް ާވހަކަކުރުމަށް ހިތަްވރު ލިބިެގން ހިނގައިދާނެަވތަ އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުނު ކުރުންަވކާލާތު

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން. އަުޅަގނޑުެމންެގ ބައެއް ބޭފުޅުން އެކި ތަންތަނުގައި ާވހަކަދަްއކާއިުރ އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަކީ އެއީ 

، ދިނުމަށް ެވސް އެަބ ަވކާލާތު ކުރޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ެއކަމަށް ހިތްަވރު  ކެަކމުގައި ދެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ންބޮޑުާވ ކަމެއް އެބައިން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދީފައިާވ ައސާީސ ޑުމެްނ ކަާގނޫނުަގިއ އަުޅަގނ މި

ގަޑިއިރަްށ  48ބުނަނީ  އި މިމީަގ ،ަގިޑއިރަށް. އެހެންނަމަެވސ24ްމީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓެނީ  ،ޙައްޤެއް

ެވެގންދަީނ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާ ހަަގބާރު ދޭ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާ ބަންދުކުރެޭވ ޮގތަށް މި ާގނޫުނން އެ
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އޭނަ ަބންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓަްށ  ކުރެިވެގން ބަންދުގައި ބަހަްއޓާ މީހާމަތުޙުމީހަކު ޓެރަރިޒަމް ާގނޫުނެގ ަކމަކަށް ތު

 ..ައޅުަގނޑަށް އަދި ފުރުޞަތެއް ިލބިދާނެތޯ .ޖަހަން ެގންދާއިރު އްދަތުމު

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވރިޔާ

ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންނެޭވނެ. އާދެ!  ށްއިްއޒަތްތެރި މެްނބަރައާދެ! ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  އަރުަވނީ ފުރުޞަތު މިމިހާރު މިަވުގތު އަުޅަގނޑު 

 އަށް. ފްޠީލަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޠީރު ޙަސަން ލަމެންބަހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ސަރުކާރުން އިޞްލާޙު 

މު ިއޞްލާޙުތަކެއް މި ބިުލަގިއ މި އްދަންނަަވން. މުހި ޮބޑަށް ޝުކުރު  ިއާވތީ ސަުރކާަރށް ަވރަށްހުށަހަޅުއްާވފަ

ހުށަހެޅުއްުވމުަގއި ސަރުކާރުން  ،އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުަގއި މި ދިޔައީ މިއޮތީ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިެގންއި ހިމެނިފަ

ކުރުމާއި ުގިޅެގން  ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ިރޕޯޓް ހާމަކުެރިވެގ ަމރުެގ މައްސަލަތަ ތަޙުޤީޤުهللا ރިޟްާވން ޢަބްދު

މަޖިލީހަށް މި ބިލު  ަގިއ ަވރަށް ކުއްލި ބިެލއްެގ ޮގުތަގިއ މިޮގތު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވރަށް ކުއްލި މަްއސަލަެއއްގެ 

ހިތުން ރިޟްާވްނ ބާއްަވނީ އަޅުަގނޑު  ޖަލްސާ މި އެހެންމެ ދައުރުން ބޭރުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިފޮނުިވތަން. އަދި ހަމަ

ކަމަށް ދެކި. އި ހުންނާނެބިލުަގ ެގ މައްސަލަ އިތުަރށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދެޭވނެ މާއްދާތަެކއް މި هللاޢަބްދު

ލަތުެގ އުސަރުކާރުން އަދި ދަިއ  ދެކޮޅަށް މި ކުރާ ހަނުގރާމައިަގރިޒަމާޓެރަ މު މާއްދާތަކެއް އެބަހުރިއްހިިގނަ މު ަވރަށް

، އެހެންނަމަެވސް .ކަމަށް ަމުގފަހިާވނެ ޮގތަށްކުރަންޖެހޭ ޮގތް ަބޔާްނކޮށް އަދި އެ ކުން ކަްނތައްއެކި ުމއައްސަސާތަ 

ހުރި  ެގ މައްސަަލ މިހާރު ތަޙުޤީޤުކުރަންهللا  ޚާއްަޞކޮށް ުފލުހުން އެބަޖެހޭ ރިޟްާވންެގ ޢަބްދުސަރުކާރުން

ސަލަ ތަޙުޤީުޤކުރަން އިތުރަށް ބާރު ލިބެީނ ެގ މައްهللا ާވން ަޢބްދުާގނޫނުތަކުެގ ބޭރުން މި ާގޫނނު ފާސްުވމުން ރިޟް

ުއއްމީދުކުރަީނ  ާލަގިއ އަުޅަގނޑުޙަން. ކޮމިޓީ މަރުސާފުކޮށް ކިޔަިއދެއްަވ ށްނަކޮން މާއްދާތަކެްއކަން އަުޅަގނޑުމެން

ޤީޤު ެގ މަރުެގ ތަޙުهللاފުލުހުންެގ މުއައްސަސާެގ ބޭުފޅުން ަވޑަިއެގން ެއކަން ސާފުކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް. ރިްޟާވން ޢަބްދު

ޏާ އެ ނައްތާލުމަށް.  ގައި ހުރި ކަމަށް ަވންޙަޤީޤަތުގައި ކުރުމަށް ހުރަސްެއޅޭ ކަހަލަ މާއްދާތަކެއް މިހާރު ހުރި ާގނޫނުތަކު

ށް ަވންޏާ އެކަން މާއްދާއެްއ ހުރި ކަމަނެ އިތުރަށް ފުރިހަމަެވެގންދާއިރު އެ މަްއަސލަ ތަޙުޤީޤުކުރެޭވ އަދި މި ާގނޫނު

. ނުފެނޭ މި ބިލަކުންނެްއ އެފަދަ މާއްދާތަެކއް ޖެހޭ. އަުޅަގނޑަކަްށ މި ާގނޫަނކުންނެއްސާފުކޮށް ކިަޔއިދެްއަވން

ކަމަށް ދެކެން. ށް ާވނެއްޔާ އެއީ ރަނަގޅު ކަމަކަހުންެގ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެއްިވއްޖެފުލު ،އެހެންނަމަެވސް

ންދާ ާގނޫނުގައި ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެްއެގ ތެރޭަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު އޮތް ާގނޫނުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމު
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ކަނޑަާއޅާފަ. ޭވ ަކމަށް އެބައޮ އި ބަިއެވިރުވން ެއއީ ކުށްކުުށގަ ، އެހީތެރިުވާމއި ށްއަދި ކުށަ ކުރަން ުއޅުމާ ކުށެއް

 ެގ ކުެށއް މްރިޒަމި އިޞްލާޙުން އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް އެއީ އެަބއި އުނިކުެރިވފަިއާވކަން. ޓެރަ ،އެހެންނަމަެވސް

އޮތް އޮތުްނ  އިށްފަކުެށއްކަުމަގިއ ބަޔާންކޮ ކުރަން އުޅުން ުނަވތަ ަބއިެވރިުވން ނުަވަތ އެހީތެރިެވދިުނން އެީއ ަވކި

ކުރައްާވ ޢާެވސް އަލުްނ އިތުރަށް މުރާޖިކަމެްއ. އަޅުަގނުޑ ހިތުން އެއީ އޮތްކަން ެއއީ ކަންބޮޑުާވއި އުނިކޮށްފަ

އަޅުަގނުޑ  ށްނެ ކަމަ މި ދެންނެިވ ކަންކަން އެއީ ކުށްކަމުަގއި ކަނޑަެއޅިެގންދާެގެނސްސަރުކާރުން ެއއަށް ބަދަލު

ަގޑިއިރު ަވންދެްނ  48ކީަގއި ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގުކރެއްިވހެން ކަންބޮުޑުވން އެަބއޮތް ެއއާއެ ކުރަން. ހަމައުއްމީދު

އޮތް އި ަހއްޓާ ޮގތަށް ިމ ާގނޫނުަގއި ލިޔެފަކުރިމައްޗަށް މީހަކު ުނެގންޮގސް ބަ ެގކުށެްއެގ ތުޙުމަތުގައި ފަނިޑާޔރެއް

އި ޚިލާފަށް ލިޔެފައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  .ނޫން ނެ ޮގތެއްކަން އޮންނަންޖެހޭލިޔުން. އެއީ އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާޮގުތގައި އެ 

ލުކުރަން ަގިޑއިރު ދިނުމަކީ އެއީކީ ަގބޫ 24އޮތް ލިޔުމެއް. ފުލުހުންެގ އިާދރީ މަސައްކަތެއް ކޮށްލުމަށް ޓަކައި އިތުރު 

ިވ ފަނޑިޔާެރްއެގ ކުރެ  ަގއި ެތރޭ ަގޑިއިރު  24ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުލުހުންެގ އިާދރީ ކަންކަން  ހަކަމެއްފަސޭ

ކުރިމައްޗަށް ތުޙުމަުތގައި ހުްނނަ މީހާ ހާޒިރުކުރެޭވ ޮގތަށް ފުލުހުންެގ މަސައްކަތް ާރާވ އަދި ކޯޓުތަުކެގ މަަސއްކަްތ 

ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ެއްއޮގތަށް ެއކަން ކުެރެވންޖެހޭނެ އިތެރޭަގިއ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ރުަގޑިއި  24ރާަވިއެގން ެވސް 

ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙާ އަދި ަވކިން  ތުެގޢާއަދި ޖިނާޢީ އިޖުރާ ީކަގިއ މި ބިލާ އެއެއާ ަގބޫލުކުރަނީ. ހަމަ

ހިއްމު ކަމެްއަކމުގައި ދެކެން. މި ހުރިހާ ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންެގ ާގނޫަނށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ެގނައުމަީކ މު

ތުަގއި ދެކެނީ ފުލުުހންެގ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ޮގ ެގަކމެއް އެންމެ މުހިއްމު ޑުބިލުތަކުެގ ތެރެއިން ެވސް ައޅުަގނ

ށް ާގނޫނަެގ ރިޒަމްެގން ނޫނީ ޓެރަފުލުހުންެގ ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުެރިވ ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާ އިޞްލާުޙކުރެވި  އިޞްލާޙު.

ެރިވ ކުޢުވާ ރެިވ ދަމި ެގންނަ އިޞްލާޙަކުންނެްއ އަދިއެއް ަރއްޔިތުން ަގބޫލުކުރާ ކަހަލަ ޮގތަކަެށއް ތަޙުޤީޤުތައް ކު

ުނކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާ  ތްކުރެިވދާނެ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑެއް ަގބޫލެއްޢަޝަރީ

 ،ފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިާޔޒް ފަހުމީއާއި އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ާވަހކައަީކ ހަމައެކަނި މާ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކަންޮބޑުުވމެއް. މުޅި ދިެވހިރާއްޭޖެގ މި  ނޫން. އެއީ މުޅި  އްކައެމީހުން ދައްކާ ާވހަ 2އަޅުަގނޑާ 

ެއއީ މެނިފެސްޯޓަގއި އޮްތ ާވަހކަެއއް. އެކަްނ ކަންބޮޑުުވެމއް. ިދެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓެގ ކަންބޮޑުުވމެއް. 

 ތިބީމި އި ކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހޮިވފައެ ެއއާއޮތީ. ހަމަމިއި ކުރުމަށް ަވޢުދުެވ މި ސަުރާކރު އުފެދިފަ

. ކަމަށް އޮެވެގންދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ތާއީދު އެ ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސ އިޞްލާޙުކުރާނެ ކަމަށް ަވޢުދުެވ ެވސް

އިތުބާުރ  500އަޅުަގނޑުެގ % ށްޝަނަރައެ ކޮމިރ ޝަނައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު އެ ހުންނެިވ ޕޮލިސް ކޮމި 

އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތަގއި  ކަށް ަކމަކުރަްއާވނެ ޯގސްކޮށް ކަމެއް ރު. އެ ކޮމިޝަނަބައޮތްއެ

އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ   އި،ޝަނަރު ިވދާޅުިވއޭ ޙަސަން ލަޠީފާލިސް ކޮމިއެިކއެކި ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުެމން ކައިރީަގއި ޕޮ

ނޫން.  ތަކަީކ ައުޅަގނޑު އެްއޮގތަކަްށ ެވްސ ަގބޫލުކުރާ ާވހަކަެއއްކަމިހެންނޭ އެހެންނޭ. އެހެން އެ ދަްއކާ ާވހަ
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ފުޅުން ބޭބޭއެ ހުންނެީވ. އެހެންީވާމ،  ކަމުގައިޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުމާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅެއް  އެއަްށުވރެނ

ނޫން. މި ބިލު  އްއަޅުަގނޑުމެން ކައިީރގައި ަވޑަިއެގން އެ ދައްަކާވ ާވހަަކތަކަކީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ާވހަކަތަކެ

އޮތް ދިނުމުެގ މި ފުޢާކޮމިޓީއަކަށް ެގންޮގސް ަވރަށް ިގނަ އިޞްލާޙު ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ބިުލގައި މަ

ލަތުެގ އުުވމުން ދެން އެކިއެިކ ދަ ާގނޫނަކަށް ެވއެއާއެކީަގއި މި ބިލު ފާސްެގންނަންޖެހޭ. ހަމަކެއް ތަތައް ބަދަލުތްޢާޖުރާއި

ބަދަލުތައް ެވސް ެގންނަން އެބަޖެހޭ. މިސާލެއްެގ ޮގތުްނ ލަތުތަކުެގ ޙުމުކަށް އެ ލިބޭ ަވުގތުތަކުެގ އަްއސަސާތައެހެން މު

 ށް ރު އަދާކުުރމުގައި އެހެން ާގނޫނުތަކައުން. ފުލުހުން ދަަގއި ައަވްސުވކުރުމު ންކުރަންޖެހޭ ކަްނކަ ކޯޓުތަކުން 

ފުރިހަމައަށް ކުރުމަކީ ެވސް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުަގިއ  ހޭ ކަންކަންކުރަންޖެރީ ޮގތުން ފުލުހުން ބުމާއި އަދި އިދާނލެބޯ

އެ ބަދަލުތައް  ފޮނުާވދެކެން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަށް 

 ،ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޑަށް ޝުކު ެގނައުމަށް ކޮމިީޓގައި ެވސް އެ މަޝްަވރާަތކުަގއި ބަިއެވިރާވނަން. ަވރަށް ބޮ 

 .ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް. هللا ބްދުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ޝުކުރިއްޔާ

 

 ން:ދެއްެކުވޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ެވސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ެގެނޭވ އިޞްލާޙާ ުގޭޅޮގތުން އަުޅަގނޑު 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަވނަ އަހަރު އޭރުެގ ަރއީ 2016އްޒަތްތެރި ަރއީސް، އި ބޭނުން. އެއްެޗއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ

ދާއިާރއެްއަގއި ތަެކއް ެދއްާވަފއިަވނީ. އެ މެންޑޭޓްަތްއ ަވރަށް ފުޅާ މެންޑޭޓުުއފައްދާ އަދި ސީ.ޓީ.ސީ އެން.ރާރަކުން ޤަ

ަވރި ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މަުޑއްޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެިވ އަދި މިއަދު ރ. ރުެގދެއްާވފައި ަވނިކޮށް އޭ

 ަގއި ިވދާޅުެވަފއި އެަބވޭ  2017 އޭޕްރިލް 12ބާރާތުން އެއީ ޢިފަރެންސެއްަގއި ަވރަށް ސާފު  ކޮންސްއުމެންބަރު ނި

ާވކަމަށާއި އަދި ެއ ރަށްތަްއ ެވްސ ފިކުރު ުހރި ފަރާތްތައް ަވިކަވކިްނ ދެނެަގނެިވަފއި ދީނީ ހަރުކަށި

ކަމަކީ މިއަދާ ަހމައަށް އައިުރގައި ެވސް އަިދ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންބޮޑުާވ  ،ންނަމަެވސްފާހަަގކުރެިވަފއިާވކަން. އެހެ

އޮތް އޮތުްނ އި މެުދ އަޅާނުލެިވފައިބޮޑެތި ކަްނތައްތަކެއް ހިނަގިއެގން ދިޔަިއރުގައި ެވސް އެ ކަންކަމާރާއްޖޭގައި ޮބޑެތިމި

ެގ ިއްސ ސީ.ޓީ.ސީ އެން. ން ބޭނުން އޭރުގައިަގކޮށްލަހަބޮޑުާވ ކަމަކީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާއެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަން

 މަޤާމު ރަނަގޅަށް  އެބޮޑުޭވ މިއަދު ެވސް އަނެްއކާ ހަމަ މި އަޅުަގނޑުމެން ކަން ެވރިޔަކަށް އޭރު ހުންނެީވ މަންސޫރު.

ޤީޤަތަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ޙަ ީވމަދެއް އިތުރަށް އަނެއްކާެވސް އިތުރު މަޤާމެއްއަދި ނުކުރެިވ ަވނިކޮށް ފުރިހަމަހަމަ 

ޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ފުރިހަމަ  މި ކުރަން އުޭޅ ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ނުކުެރޭވ. އަދި ރަްއޔިތުންނަށް އަ 
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ެއއް ނުހިފޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޮގތުަގެވސް އެ ާގނޫނުެގ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަިވޔަސް ާގނޫނެއް ހެދިކަމުަގއި

އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ފުިރހަމަކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނު ރިޒަމް މަނާކުރާޓެރަ

ރާއްޖޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ،ެވސް ފުލުހުންނަށް ދެިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސްބާރުތަކެއް 

ހިފީމާ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޮގތުގައި ން ހިނާގފައި އޮތް ޮގތަްށ ބަލާއިރުގައި ދޭ ބާރު ނަހަމަކަ

 ސްފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެނިެގން ޮގ ޑު ފާހަަގކުރަން.ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ނުރައްކަެލއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނ

ސިލުކުރުމަށް ަޓކައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ިގނަ ޙާދުތަކެއް ުގސަ ސީ މަހަމަައކަްށ ނުބަލާ ސިޔާ މިއޮތީ އުސޫލެއް

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ން ައުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ިދޔައީ. ތަދީފަިއާވ އްޔިތުންތަކަކަްށ ނުޙައްޤުން އަނިޔާތަެކއްރަ

ރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ މިއަދުެވސް އަުޅަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިސްފަސްކު 

މަ ފާހަަގކުރަން. ހަމަ ެއޮގތުން ފުލުހުންެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ އަުޅަގނޑު ހަ މަށްކަ ކުރާނެެގއްލުން

ރިޒަމް މަނާކުާރ ރަޓެއަދި ައޅުަގނޑުމެން ސް ފުލުހުންެގ ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން އިްޞލާޙު ނުެގނެ ެގންނަންޖެހޭ.

ރާއްޭޖެގ ރަްއިޔތުން އެބަ ސުާވލު އުފައްދާ. ާވނީ. އެއީ ިދެވހި ދީނީމާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ަގނޑުމެން ބާރުތަެކއްާގނޫނު އަޅު 

ަމލުތައް ހިންާގފަިއ ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޢަ ެގރިޒަމް ރާއްޖޭަގިއ ހަމައެކަނި ޓެރަމިހާތަނަށް ެވސް މި

ބޭފުޅުންެގ  ބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވޅު ނޭޅި، އެުހރި ކަން ކޮށްފައި ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭަގއި ޯގސްކޮށް ކަން

ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ން މިެވެގންދާނީ އަުޅަގނުޑމެ މުެގ ނަތީޖާއަކަށްއުމައްސަލަތައް ނުބެލި މިހާ ދިުގލަިއެގން ދި

ން ހުންެގ ާގނޫނު އިޞްލާޙު ެގަނއުކުރާ ޮގުތަގއި ފުލުރައްޔިތަކަށް އިންސާފެއް ނުިލބުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލު

 ޮގތުގައި އަޅުަގނޑު ފާހަަގުކރަން. އެއީ މި ބިލުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބާރުތަކެއް މި މު ކަމެްއގެ އްަވރަށް މުހިއެއީ 

ހިފުމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައި އޮތީ  ބޭފުޅުން ބޭނުން ހުންނަށް. ދިނީމަ އެ ބާރުތައް އެދެނީ ފުލު

ޚުދު އަުޅަގނޑުެމން މިތަނުގައި މި ތިަބ ިގނަ ރު. އް ހިފާފައި ހުިރ މަންޒަަވރަށް ނުިކއްސަރު ޮގތަކަްށ އޭެގ ބޭނުންތަ

ައޅުަގނަޑކީ ެވސް އެްއެވސް ކުށަާކިއ  ޚުދުމަލުކޮށްފަިއ ތިބި ބޭފުޅުން. ންމެންބަރުންނަކީ ޭއެގ އަނިޔާ ތަޙަެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޅުަގނޑުމެްނ ީވމާ، މިޮގތަށް ޮގީޅގައި ބޭްއިވ މީހެއް. އެހެންުކޑަ ދުަވހު 30ފަހުެގ ތާރީޚެއްގައި ެގންޮގސް  އިނުލަ

ހުިރ  ހަކަ މި ދައްކަނީ މިކަމުެގދިނީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ ާވ އަނެއްާކެވސް ފުލުހުންނަށް ބާރުތަކެއް

 އޮތް. އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުުވްނ އެބަެވސް ެގ ރަްއޔިތުންއޮތް. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަންބޮޑުުވން ައޅުަގނޑުމެން އެބަ

ރިސްޓުންެގ ޓެރަ އެއީ ފައި އޮތީ އެއީ ސިޔާސީ މީހުންނަކީބަލާ ކުރީަގއި ރާއްޖޭަގއި މީެގންެގ ޮގުތގައި މިރިސްޓުޓެރަ

ރާއްޖޭގައި ިސޔާސީ އެހެންީވމާ، ެއޮގަތށް އޭތި ސިފަެވެގންދާކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލެއް ުނުކރަން. މިޮގތުަގއި. 

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ސައްކަަތކީ މިހުރި މަ ކުެރިވފައި ހަމަގައިމުެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ިސޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެ

ަރއްިޔތުންނަށް މިއަދަށްުވރެ މާ ރަނަގޅު ދުަވސްަތކެއް ހޯދަން  ކުރެިވފައި ހުރި މަސަްއކަތް. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ

ނަށް ރިސްޓުންންނަކީ ޓެރަދިަޔއީ އޭުރަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެެވެގން ކުރެުވނު މަސަްއކަތުެގ ނަތީާޖއަކަށް
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ެވސް  ދާއި ހަމައަށް އަިއއިރުިމއަ  ،ލައިނުން ބޭރުން ައުޅަގނޑުމެންނަށް ދިޔަީއ އަިނޔާުކރަމުން. އެހެންނަމަެވސް ހަދާފައި

ކުެރޭވެނ ކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުއުއެ އަނިޔާަތކަށް އިންސާފު ނުލިބިދާ ދި

ރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. އަޅުަގނޑުމެން، އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުެވްސ ޅުަގނޑު މި ބިލަށް ފުރައީސް، އަ 

އަމާން ތަނެއްެގ އީ ކުރުމަށް ޓަކައި. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔުތންނަށް މިދިެވހިރާއްޖެ ސަލާމަތް މި ޯވޓުދެނީ މި ބިލަށް

 ...ނޭގ ދިެވހިރާއްޖެއިނޑުމެންނަށް އެބަޮގތުަގއި ހެދުމަށް ޓަކައި. މިައދު އަޅުަގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ  އަރުަވނީ ަވުގތު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

 އަށް.އަޙްމަދު ޢީސާމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

  

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ޑެިތ ަވރަްށ ބޮުގޭޅޮގތުން  ށް ެވސް އިނޭގ މި ާގނޫނާިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

އަުޅަގނޑުމެން ، ހުރި. އެހެންނަމަެވސްހުރި. އަުޅަގނުޑެގ ެވސް އެބަކަންބޮޑުުވންތަެކއް ައޅުަގނުޑމެންެގ އެބަ

 އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވްސ ިވސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ.  ުގޅޭޮގުތން މި ާގނޫނާ ހުރިއްތައް އެބަކަންތަ ިވސްނާލަންޖެހޭ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަދަ ާގނޫނެްއެގ ބާރުެވިރކަން ާގނޫުނ ތަންފީޛު އޮތް ޮގތުން މިލަތުޙާއެްއކަމަކަށް މިއަދު ިދެވހިރާއްޭޖެގ 

ޖެހޭ. މެން ބަލަން އެބަެވެގންދާނީ ކޮްނ ކަންތައްތަެކއްތޯ ެވސް އަުޅަގނޑު ނަތީޖާއަކަށްއްޔާ އޭެގ އާޚިުރ ނުލިބިއްޖެ

އަރިޒަމަްށ. މިހާރު ދިެވހިރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ޓު ަވރަށް ބޮޑަށް ޑިޕެްނޑްެވަފިއ މި ުގތިސާދުދިެވހިރާއްޖޭެގ އި 

ރުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިފަދަ ާގނޫނެއްެގ ފެންނަމުންދާ މަންޒަ މި ލޫމާތުތަކާޢުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަ

ާޔ އްނުދެިވއްޖެ ގައި ފޯރުކޮށްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިއަދު ޒިންމާދާރު ޮގތު ތަންފީޛު  ބާރުެވރިކަން ާގނޫނު

ކަން ފޯރައިިފއްޔާ މިފަދަ މީސްމީހުންެގ ނުރައްކާތެރިހުރި ދިމާލަކަށް ުގޅުން މާދަމާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރިސޯެޓއް، ުޓއަރިޒަމާ

ކުރީަގިއ ބެލުމުެގ  ޮގތް ންީވދަ ީވމަ ދެން ހައަުޅަގނޑުމެން ކަމެއްނެ. ދު ފުނޑުފުނޑުެވެގންދާސާތިުގއަޅުަގނޑުމެންެގ އި 

ކަްނކަން، އެކަން ދިމާުވުމެގ ކުިރން އެކަމުން ސަލާމަތްާވްނ  އެާވނީ ިރ ޮގތަކަށް ބުއްދިެވނަށް އަޅުަގނޑުމެން

. އަުޅަގނޑު ެވްސ ޒިންމާދާރުކޮށް އެކަްނ ކުރުން އިތަަކކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަހުރި ފިޔަަވޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅެން

ނު ެއއީ ނިާވފަތްަގނަޑކަށް ހަދަިއެގން ރިޒަމާ ބެޭހ ާގނޫނަކީ އެ ާގނޫޓެރަ މިއޮތް މިހާރު އިކުރަން ިދެވހިރާއްޖޭގަ ަގބޫލު

ޚިލާފު  ނަކަށް ެވސް ާގނޫނާމު އެތައް ރަްއޔިުތންއްސިޔާސީ އެތައް ބަަޔކަށް ެވސް އަދި ސިޔާސީ މީހުން ނޫނަސް އާ

ނުަވތަ  . ހުރިދީފައި އެބަ ކުރުމުގައި ބާރުެވރި މުައއްސަސާތަުކންމެ އަނިޔާތަކެއް ާގނޫނު ތަންފީޛުނުާވނެ ކިތަން ލިބިެގން

 ރިޒަްމެގ ތުޙުމުގައި ހަްއޔަރުކޮށްހުރި. އަޅުަގނޑަކީ ެވސް ޓެރަމާލުުވުމެގ ސަބަބުން ލިބިފައި އެބަޙުބޭފުޅުންެގ އި އެ
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ކަންކަން ހިނާގ  ދަންނަަވން މިއުޅޭ ާވހަކައަކީ އެއި ހުރި މީހެއް. ންާގފަ ފަހަރަކު ހިޅުަގނޑުެގ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު އެތައްއަ

ނަަގންޖެހޭ ފަރާތަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުން އެކަންޏެްއ ނޫން. ރަނަގޅު ާވހަަކއެއް. މުގައި ހަމަެއކަނި ޒިންާމ އުދި

ހިނުގމަށް ފުލުހުންެގ  ކަންކަން  އެކު، ކަންކަން ހިނާގފައި ހުރީ. އެކަމަ އެ ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސެގ ތެރެއިން

އެންމެ  ދިނުމުެގފުރުޞަތު ތަނަަވސްކޮށްއެރިހާ ޮގތަކަށް އެކަން ކުރުމުެގ ށްއެ ބާރުެވިރކަމާއި ހިތަށް މުއައްސަާސއަ

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  .ދައުލަތުެގ މުއައްަސސާައކީ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ،ބޮޑަށް ޒިންމާާވންޖެހޭ ތަނަކީ

ދީފައި ހުރި ނޫނުތަުކން އެ މުއައްސަސާަތއް ޒިްނމާދާރުކުރުމުެގ މުއައްސަސާަތަކށް ާގނޫނުތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ާގ

 ދާރީކުރުުވުމެގ ހުރިހާ އެ މުއަްއސަސާތައް ޖަާވބު އިކުީރ ާގނޫނާއި ެއއްޮގތަށްތޯ ަބލަރުތައް އެކްސަރަސިއޒްބާ

 ކަމަކީ، މި ހާކުރިއަހަރު މި މުައްއސަސާއިން  5މަސްއޫލިއްޔަެތއް ަހާވލުެވަފިއ އޮތީ މި ުމއައްސަާސއަށް. މިދިޔަ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތެރެއިްނ ރާަވިއެގން ރަްއޔިތުންނަށް  ،މުއައްސަާސއިން ރާަވއިެގްނ، މި މުއައްސަސާ ތެރެއިން 

ާރާވ ުގން. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނެން ފައިދާ ަދއުލަތުެގ މުައއްސަސާތަްއ ލަްއާވ އިޒުއަނިޔާކުރުން. ާގނޫނުތަުކެގ ނާޖާ

ން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޒިންމާ ނަަގންޖެހޭ. ައުޅަގނޑުމެ ން އެލިސް. މި މަޖިލީހުމަޖި އްޔިތުްނެގރަ ހިންިގ ތަނަކީ މި 

ރުތަކާިއ އިމްތިޔާޒުަތކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަަމކީ މި މަޖިލީހަށް ާގނޫނީ ޮގުތން ލިބިދީފައި ހުރި ބާ

ކާތެރިކަން ހޯދައިދޭން ޒިންމާާދރުކޮށް މަސައްކަްތކުރުން. އެަކން ނުކޮށް ެއއާއި އިދިޮކޅަށް މާޔަތާިއ ރައް ޙިރައްޔިތުންނަށް 

  ހުން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީެވިރކަން ދިނީ ރުކުތް މުއައްސަސާތަކަށް ހިްތަވރުދީ، ބާތުންނަށް އަނިޔާކުރަން ނުރައްޔި

ކުރި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ރައްޔިތުން ހަާވލު  ހޭޖެާވންެއބަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއްއކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ދެަވނަ ކަމަކަށް ާގނޫނުތަކުން މިހާރު ރަނަގުޅ،  .ށްކަރު މުއަްއސަސާއަ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުާރ ޒިންމާދާ

އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ހަމަ ެވސް ކުރަން ތިބީ ތަންފީޛުނު ދި ާގނޫހަދަނީ. އަ އިންސާނުން އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު

ކު، ތަކެއް ހުންނާނެ. އެކަމަ ޮގތް ނެޭގނެ ކިތަންމެ  އިޒު ފައިދާ. ބޭނުންވެއްޖެ ަކމަށް ަވންޏާ އޭެގ ނާޖާއިންސާނުން

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަަގްނ އެ ތަޖުރިބާަގިއ  އިޒު ފައިދާ މިދިޔަ ދުަވސްތަުކެގނާޖާއެ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސްއޫިލއްަޔތަކީ 

ކުރުން. އެކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުެމންނަށް ލިބިފައި އޮތް ަވރަށް ދޮރުތައް ބަންދު ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ހުުޅިވފަިއ ހުރި

ރިޒަމް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ތަކީ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ބިލު ބަލައިަގނެ، ޓެރަރަނަގޅު ފުރުޞަތެއް މި ފުރުޞަ

ރުކޮށް ލިޔުމުެގ ފުރުޞަުތ ދޭ ފުރުޞަތު ީވހާެވްސ ޒިންާމދާ ާގނޫނުން ކުެރޭވނެ މީހާ ތުޙުމަތުކުރަންމަތުޓެރެރިޒަމްެގ ތުޙު

ރިޒަމް ޓެރަ، މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ކަމަށް ަވންޏާޖެހޭ. އޮތް. އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަން އެބައެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނުަވތަ އެ މާބޮޑަށް ުހޅުާވލާފަިއ އޮތުމުެގ ސަބަބުން ާޔުވމުެގ ަސބަބުން މާނަ މިހާރު ާގނޫނުަގިއ ކޮށްަފއި އޮތް ޮގތް ދޯދި

ށް އިންތިހާއަްށ ކޮންމެ މީހެއްެގ މައްޗަށް ެވސް އެ ތުޙުމަތުކޮއޮތް ހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައި އެބަފުލު

ރިޒަމަްށ ރުމާއެކު ޓެރަޖެހޭ. ބަންދުކުހައްޔަރުކުރުމުެގ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އެ ފުރުޞަުތ ބަންދުކުރަން އެބަހިފާ

ކުރެޭވނެ ބާރުތަކަށް މޮނިޓަރ ދާއިރާެއއްަގއި ސަލާމަތީޅާކަންކަން ާރާވ ހިންާގ މީހުން ީވހާެވްސ ފު ާވިގެވިރާވ އެ 
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  ޖެހޭ. މައްޗަށް ދަޢުާވކުެރޭވނެ ހެކި ހޯދޭނެ ީވހާެވސް ބޮުޑ ފުރުޞަތު ދޭން އެބަންެގ ޖެހޭ. ެއމީހުބާރުެވރިކަން ދޭން އެބަ

އް ބަންދުކުރުމަށް  ހުރި ދޮރުތަދެންނެިވ ނާޖައިޒު ފައިދާ ަނަގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިނުމާއެކު ޞަތުހަމަ އެ ފުރު

ީވހާެވސް ބޮޑަށް މި ދެފަރާތް  .ޖެހޭބައެކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެެވން ުހރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅަގނޑުމެން 

ނަށް ލިބިފައި އޮތް ަވރަށް ރަނަގޅު ފުރުޞަތެއް ށް މި ާގނޫނު ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނުޑމެންކަޮގތަ ާވބެލެންސް

 އަދި... ނާޕޮލިސް އިންޓަރްގިރޓީ ކޮމިޝަކުާރ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުރުޞަތަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ފު

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ާވ ރިޔާސަތުން

ފުރުޞަތަކަށް އެިދަވަޑއިެގްނފައިާވ އެއް މެންބަރަުކ އެަބ ތު ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިަވުގ

ތު މި އަރުަވނީ ރުޞަފު ތް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މިހާރުމުގައި ަވޑަިއެގން ނެމިަވުގުތ މާލަ ުކ،އިންނެިވ. އެކަމަ

 ށް. އަމްހީއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަންޭވރު ދެކުނު ދާހެ

 

 މް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހީހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަ

ތަށް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ބިލު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ މި  އީސް ދެއްިވ ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 މިކަން ުކރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑަްށ ބޭނުންާވތީ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެވސް މަޖިލިސްެގ ބަންދު ދުަވްސތަކުަގއި

މި  އިެގން ސަުރކާރުެގރައްޔިތުންނަށާއި ިދެވހިރާއްެޖއަށް ހުރި ނުރައްކަލެްއެގ ބޮޑުކަން ސަރުކާރަށް ިވސްިނަވޑަ 

ޒަތްތެރި ަރއީސް، ސްކަްނ އޮޅުންފިލާފަިއާވ މިންަވރުްނ. ިއއްޔަދައުލަތުެގ ސަލާމަތީ ފަރާތްަތކަށް ެއކަމުެގ ސީރި 

އެ ފަރާތްތަކުެގ ނަޒަރު  ،ރާއްޭޖެގ ދިފާޢީ ފަރާތްތަކަށް ފާހަަގެވމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓުންެގ ޮގުތގައި 

ްލެވފައި ތިބި މީހުންނަކީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ބައެއްކަން އެނިގ ތިބެ މި ެގ ޮގުތގައި ލޭބަހުއްޓި ޓެރަރިސްޓުން

މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިކަމުަގިއ ފިޔަަވޅުއަޅަްނ ބިލެްއ  ށް ާވހަކަ ިޙއްޞާކޮއެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ

މައްޗަްށ ން އަޅުަގނޑުމެން އެނެތް. ެއއީ ަވުގތު ދިނީމާ އެއަށް ބަލަން ތިބެޭވކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައި 

ހިރާއްޖެ ޙިމާޔަތްކުުރމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މުޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނާއި ދިެވ

ުނ ނޫާގޫނނު ހަދާ އިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހަށް އެކަމުަގއި ާގ މުއައްސަސާަތކުެގ ަމއްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް. މި

ިއ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަލަށް ދިމާެވެގން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. މި ާގނޫނު މި ބިލުގައި ފަހަރުގަ  ހަދައިދޭންޖެހޭ

ެވލަްއާވ ބައެއް ކުދިކުދި ކަްނކަން ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ފުޅުބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑު

 ނެދު ޙާސިލުާވުގސަސިލުކުރަން ބޭނުންާވ މަޙާ މި ބިލުން ޮގތަކަށް  މް ނުެގއްލޭޙޫޖުމްލަޮގތެއްަގއި މުޅި މި ބިލުެގ މަފް

ެގ ިވސްނުންުފޅު ބެހެއްޓެުވމަށް އަޅުަގނުޑ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޮގތަކަށް ކޮމިީޓެގ ސްޓޭުޖަގއި މެންބަރުން

ތެރިކުރުމަށް  ޙާލަތަކުން ރައްކާދާއި ިމީއ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ދިމާެވދާނެުގސައަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން މި ބިލުެގ އަސްލު މަ 
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ީވިޑޯއ  ިވދާުޅޭވ ބޭފުޅުން ފައި ަބއެއްެވްސ ޓެްގކޮށް ަގއި ރޓަކައި އޮތް ކަެމއް. އަުޅަގނަޑށް އަުޑއިޭވ އަުޅަގނޑަްށ ޓުިވޓަ

އަބަދު ޮގނޑީަގިއ އެއަްށ ތާއީދުުކރަނީހޭ. ތާ .ނުލާ ޭދޮގަތށް އޮތް ކަމެކޭ ކޯޓު އަމުރަކާ ންިވްއކަން ފަށާށޭ. ބަލާ ފާްސކުރު

 މަށް ނުބަލައްޗޭ. އެ ބޭފުޅުްނެގ ަޙއްޤުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިކަން މި ުކރަނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެޭވނެ ކަނއި

އައިތަްނ  ަވދެެގން ހާޮގއްާވިލ މީބޮން ގައި ޮގްއާވލި ޑޭ ސަން ރ އީސްޓަގައި ހުރި ބަެއއް ސިލޯނުެގ ރިވޓަޓު

ިއ ަގޑީަގއި ދިެވިހރާއްޖޭަގއި އެޮގތަށް ަގިއަގ އެ. ކެއް ައޅުަވިއެގން އަިއ މީހަކުޕެފެނުނު. ބެކް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހުއްޓުާވ ަގމީސް ނުބާލާ ައމުރު ހޯދައިެގން ނޫން ޮގތަކަްށ ނު ކޯޓު ދެެގން ތަނެއް ޮގއްާވލަން އަންނަ މީހާނއެްއޗެހި ބަ

މީހާ އެ ހަަމ  ބިލުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. އެ ޙާަލތުގައި ހުންނަ މި. މި ާގނޫނުެގ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށްާވނަމަ އްޖެހުންނަންެވ

ންޖެހޭ. އެ ނުދެޭވކަމަށް ސީދާ އެ ސީން އޮން ދަ ސްޕޮޓުގައި ބަލާ ފާސްކުރެެވންޖެހޭ. އެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދޭ

ކުިދކުދި ރަްއކާތެިރއެްއ ނުކުރެޭވނެ. ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަަވނީ  އް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް ރައްޔިތުންނެ

ޓުންނަކީ ކޮަބއިކަްނ ސްރަރިްތ ހަދާ ާވހަަކއެްއ ނޫން. މިއީ ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޓެ ޮގތްޮގ އަށްކަންކަމުަގއި ދިމާާވ މީހާ

ޮގތަކަށް ނުކުެރޭވނެ. ނުބައި އޮތް ބިެލއް. މީގައި ޮއޅުމެއް ނާރާނެ. ޮއޅިެގން ނުބައި މީހަކު ފާހެްއ ބަޔާންކޮށްފައި

 ކޮޅުކޮޅުތަން ފިޔަަވޅެއް މީަގިއ ހުރީ. ދެން ތަންާކތެރިކުރުމަށް ޓަކައި އެޅިފައި ހުރި ހުރިހާއެހެންީވމަ، ަރއްޔިތުން ރައް 

ބަެއއް ާވހަކަަތއް ދައްަކިއެގން ރައްޔިތުްނެގ  ަގއިއެްއޗެހީ އި މިުއޅޭ މީިޑއާަގއި އަދި މީސްމީީޑއާ ބަލައިެގން ސޯޝަލް

ާށއި މި  ބޭފުޅުން އިތުބާރުުކރައްަވްނީވ ސަރުކާރަމެދުގައި ކަންޮބޑުުވން އޮތުްނ އެއީ މުޅިން އެހެން ކަެމއް. އެ 

ުނކުރާނެ.  ން ބިލެއް ފާހެއްރަްއޔިތަކަށް ެގއްލުްނާވނެ ޮގތަަކށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު .އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް

ިވފައި ެވސް ެއްއެވސް ާވހަަކއެްއ ލިޔެ  ޮގަތކަށް މި ބިލުަގއި ަރްއޔިތުންެގ ލާބަޔަްށ ނޫން ،ރައްޔިތުންެގ ރަްއކަލާއި 

ކުިރއަށްދާ އެހެން ަވުގތެްއގައި ައދިެވސް އަުޅަގނޑު އެްއެޗއް  ސްހުން. އަިދެވސް ބަކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވނެތް

 ފުރުޞަތަކަށް އެދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދަންނަާވލަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 2:30މި ބިލަށް ޯވޓަށް އެހުން  ން.ދަންނަާވލަ މެންބަރު. މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނު މެދު ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ގައި އޮންނާނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ މާފަން

 ރަޝީދަށް.

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  

ދެ! ސަރުކާރުން ފޮނުާވފައި މިާވ ޓެރަިރޒަމް މަނާކުުރމުެގ ާގނޫނު ަވރަށް މުހިއްުމ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާ

އްުލކުރެޭވނެ ާގނޫނެއް މިއީ. މި ާގނޫުނ ޙަމިހާރު ދިމާެވފައިާވ މި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް  ށްހިާރއްޖެއަާގނޫނެއް. ދިެވ
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. ރަންފާހަަގކު ،ަގނޑު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއިޞްލާޙުކުަރންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރިކަން އަޅު ،އެހެންނަމަެވސް

ކަމެއް ސަރުކާރުން މިަވރުެގ ޮބޑު ކަމެއް މިހާ މުހިއްމު ެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވއި މިއާހަމަ އާދެ! 

 ލީޑަރު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  މަޖިލީހުގައި ތިބެްނޖެހޭނެ ކުރާއިުރގައި ސަުރކާރުެގ ބަިއެވރިން މި

 ްސ ނުދައްަކާވ. ިވޔަފާރި ެވ އިން ބޭފުެޅއް ާވހަކަ ެވސް ަވަޑއިުނަގންނަާވ. އެ އް ނުަގންަނާވ. އަދި ަނއިބު ލީޑަރެ ްއ ަވަޑއެ

ދަމުން އްފުަވޢުދު  ީވކުރަްއަވން ަވރަށް ިގނަ ފަިއސާ މިހާރު ލިބިއްޖެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނެގނީ. ަސރުކާރުން 

 ެދން މި އަނެއްާކެވސް ނުކުތީ .ެވސް ލިބިއްޖެ އިސާ ލިބިފައި ހުރި ބަދަލާއި ެއއްޗެހިެވްސ ފަ މަނިކުފާނަށްއެދަނީ.  އެ

ދާއިުރގައި ިމ  ކުރަން ަކމެއް ބޮޑު ެވސް ިމަވރުގެ  ފަހަރަކުޓާލަން. ނުކުެމ މި ާވހަކަދަްއކަނީ ކޮންމެސަރުކާރު ަވއް

ދިސާެއއް. ޙާ ހިތާމަެވރި .ސާއެއްދިޙާނުެގ ޮބޑު ރޭ އެ ހިނާގދިޔައީ އަލިފާ އި އިހަށްޙާލަތަށް ޤައުމު ޮގސްފައި އޮްތއިރުގަ 

 .ެވސް އަދި ނައިުބ ލީޑަރުނުަގންަނާވ.  އްލީޑަރު ަވޑައެ  ެގމްހޫރީ ޕާޓީމިއަދު ޖު އެކަމަުކ، ެއއަްށެވސް ބަހެއް ބުނާކަށް

 ފެންނައިރަށް ންމެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްަވނީ. އަޅުަގނޑުހިންާގނީ. ޤައުމު  ކިހިނެއްތޯ

 މި ދެންެނވީ އަުޅަގނޑު  ތީ.އް އުޅޭއެކޮންމެެވްސ ކަހަލަ މައްސަލަ  މިއީ. ރަނަގޅުތޯއޭ ،ސުާވލުކުަރއްާވ ކިހިނެއްޯތއޭ

 ޤައުމު ހިންަގން ސަރުކާރަށް އެހީތެރިާވންޖެހޭނެ. ެވސް ޖެހޭނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ލީޑަރު ކު.ރަނަގޅެއް ނޫނޭ މިހާރަ

ެވސް  ޤައުމަށް. އަދި ނައިބު ލީޑަރުެގ ޚިޔާލުމި ެވސް ބޭނުން ޔާލުފުޅުޚިމަނިކުފާނުެގ މުގައި އެމިފަދަ ބިލުތައް ފާސްކުރު

ޤައުމު ކިހިނެއްތޯ މި ނެތޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. .ނީިއންނަާވ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކުީރެގ. މިތާ ކޮަބއިތޯ. ނުންޭވބޭ

 ކަމެއް ކޮށްދެމުން އެ ހުރިހާ. ެވސް ބަދަލު ށްސިމަޤާ ކާރުން ދީފިރުސަ ލަތުންއުދަ .ނަގޅުކުރާނީނޑުމެން ރައަޅުަގ

ޖަްއސާލައިެގން ަރއީްސ ނަޝީދުެގ  ފެންނަ މަންޒަރަކީ ރަީއސް ނަޝީދާ ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ،އެހެންނަމަެވސްދަނީ. 

ެގން ބޮލަށް ެގންޮގސް  ޭބފުޅުންދީނީ ލާދީނީ ާވހަަކ ދެއްކުމާއި އަެނއްކާ ިވލާ ހައުސްއަށް ފާޑުާފޑުެގ  ،ާވހަކަދެްއކުމާއި

އިއްޒަތްތެިރ  .ޮގތަށް އޮންނަހަމަ މާއި ތަންތަނަށް އެއްކަލަ ކުީރގައި ކުރުމުޒާހަރާ ،ާވހަކަދެްއކުާމއިޖަހައިެގން  ޗިޕު

ުގުޅއްާވަފއި  .ކުއްޖަކު ެގސިމްޤާ .ސިމް ުގޅުއްވި ޤާނޑަށް ޔަ ދައުރުަގއި އަުޅގަ ދި މިރައީސް، މި މަޖިލީހުން ފާއިތުިވ

އަާޅ  ތުރުތުރު .ްއ ހިފައިެގންއެޙަ ބީޞްޭކއަށް. ދިަޔއިުރ އިނީ ލަކުޑި ތަ.ޑީ.އޭ ައއިްސބަލާށޭ ަވރަށް ައަވހަށް ބުނީ

އެމަނިުކފާނު ސަލާމަތްކުރަން ަވރަށް  ނާނޑުމެންސް ރައީސް ނަީޝދާއި އަުޅަގވެ  ހުއަޅާ. އެދުަވ ކުފާނު. ތުރުތުރުއެމަނި

ޭއ ކިހިނެއްތޯ .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ނުންކޭ އެްއޮގތެއެހިތަތް. ގަރަނެދާނެ ނދު ހަމިއަކު، ކުރީމޭ. ެއކަމަބޮޑަށް މަސައްކަތް

ކުރަްނ . މާލޭެގ ކަރަންޓު ބިލު އަުގހެޔޮން ލައިެގން ސަރުކާރު ހިންާގނީމިފަދަ ބޭފުޅު، ޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ އަ

ެވސް  ޑިންގ ނަާގ ކުދިންމިހާރު ކަރަންޓު ބިލު ރީ ޭގެގައށް  ،ލުކުރީ. އެހެންނަމަެވސްސިމާ ހަާވޤާއަޅުަގނޑުމެން 

 .ެގންދޭ ފުލުސް  އެބަެވސް ަވކިން ށްންޑައައިލެތުަރށް ސަންއަދި އޭެގ އި ަގނޑު އަހަން.ޅުއަ ކިން.ބައްދަލުކުރޭ ަވ

ކޮން ާވހަކަތަކެއްތޯ. ފުރަތަމަ މި   މިއީ .ކާދައް ެވސް އެބަ ސިއްރިއްޔާުތގައި ާވހަކަ ޮގސްަފއި ެގން ބޭފުޅުން ބައެއް

ިއ ަގސް ފުލުސް އޮފީހުނެއްާކެވއަ ެވސް ހަމަ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނު ހަދައިެގން އްލު ެގންނަންީވ.ޙަމައްސަލަތަކަށް 
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ެގްނޮގސްދާނެ.  އަށް ތެރެެގ ނުޖެހުމެއްޮގތް ހަދަިއެގްނ މުޅި ރާއްޖެ ހަމަ ނުާވ ަފއިސާ ީދެގން ސާބިތުތިބޭ ބަޔަކަށް

މީހުންެގ އެއްބާރުލުމުެގ  ެގ ޮގތުގައި ތިބިޝަން ޕާޓްނަރުންލިއެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ ިވސްނަންީވ ސަރުކާރުެގ މިހާރު ކޯ

މަސައްކަތް ކުރައްާވނެ.  ލިޙްޞާންެވސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ނުޤީޔަތޯ. ެއއްާބރުލުން ދޭތޯ. ހަމައިކޮބަ މިންަގނޑަކީ

ށްފަިއ އަހަރު ދުަވސް ކޮ ހަރު ދުަވސް ބަލާނަމޭ. އެއްއޮތީ ެއއް އަ އިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާުޅެވފަ، އެހެންނަމަެވސް

ކިާވނެ. އެއީ ައޅުަގނޑާ ތަކުަގއި ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ަވރީޓްނަތީޖާ ނުނެރެޭވ ހުރިހާ އެންމެން ސަރުކާރުެގ މިނިސް

ހަމަ ކުރަން ހާމަ ށްައޅުަގނޑަ ދެން މި ސިއްރިއްޔާތު އޮތް ާގްތުގޅުމުެގ ސަބަުބން ޙްއާއިލިޞާއިބްރާހިމް މުޙައްމަދު 

މަެޑްއ  ލިޙްޞާދު އްމަދަންނަަވނީ އިބްރާހިމް މުޙަ ނޑު މިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ ކުރީ. އި  ހާމަ މި މިހާރު ޖެހިެގން

ކަރަންްޓ ބިލަށް ހައްލެއް ުނެގނެުވުނ  ،މަެވސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވރަށް ކެތްތެިރާވނެ. އެހެންނަ ނުކުރައްާވނެ.

ންނާނެ. އެހިސާބުން ނިމޭނެ. ދެން  ސިމް އެހިސާބުން ދެން ދެަވނަ ފުރުޞަތެއް ނޯޤާ، ސިމަކަށެއް. އެހެންީވމާ ޤާ

އިރު ީކއްެވެގންތޯއޭ ޖުމްހޫީރ ކުރާ ާގނޫނޫ އޮތް މަނާޓެރަިރޒަމް ބިލު ، ނޑު މި ސުާވަލކީޅުަގއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަ 

 .އޭނުެވއޭ. ކިހިނެއްތޯެވސް ިވދާޅު ބަހެއް ދިާސަގއި ެއްއެވސް ޙާިހނާގދިޔަ އަލިފާނުެގ  އެޕާޓީން ބޭފުޅަކު އަިދ 

 ،ރުމާއިކު ބީދައިން ަރްއޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ޝަން ޕާޓްނަރޭ. ޭއނަ ހަމަ ކުރީެގދެަވަނއަށް އެންމެ ބޮޑު ކޯލި އުމުެގޤަމި

 ަވއްޓާލުމާ އޮންނަ އިތުބާރު ރަްއިޔތުން ކުރިމަތީަގިއ  ސަުރކާރަށްދިނުމާއި އިރައްޔިތުންެގ ބޮލަށް ެއކި ޮގްތޮގތަށް ިވސްނަ

ޒިރުކޮށް ހާއަޅުަގނޑުމެން  ނިފާނު ހިންަގމުން. އެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ މަދަނީ އެ މަލުތައް އެޢަާގނީ އްހުރިހާ ނޭ މި

އުމު ޤަމިކޮްށެގން ނޫނީ ޝްަވރާމަ އަދި ނާއިބު ލީޑަރާ . ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ލީޑަރާބްރާހީމާސިމް އި ޤާކުރަންީވ މަޝްަވރާ

  އިނޭގތޯ. ޞަތަށްދެއްިވ ފުރުޑަށް އަުޅަގނިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ެގންެދޭވކަށް ނެތްކުރިއަށް 

 

 ން:ުވކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

އަުރަވނީ ހުޅުމާލޭެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ  މިަވުގުތ އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މިބަރު. ންިއްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ. 

 . ށްއަނިޔާޒް

 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކުވން:ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ 

ސައިްނ ރި މެންބަރު ޙުާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ ެހންޭވރު ދެކުނުފަރާތުން  ެގސަރުކާރު ރަީއސް. ރި ތެ ިއްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 3ުދުކރަން. މި ބިލުގައި އަުޅަގނަޑށް ފާހަަގކުރެޭވ މަިއަގނޑު އީެވސް ތާ ނޑުމް ހުށަހެޅުއްިވ މި ބިލަށް އަޅުަގހީޝަ

ާވ ޢު ެޓރަރިޒަމް ކުށްތަުކގައި ދަ ،ކުރުމުަގއާއި ޤީޤުއް ތަޙުކަމަކީ ޓެރަރިޒަމް ކުށްތަ  ކަމެއް އެބަ ހިމެނޭ. އެއް 

އަލުން ޖެނެރަލްއަށް ލިިބދޭ ާގނޫނީ ބާރުތައް  ރޕްޮރސެކިއުޓަ، އިދާރާތަކަާށއިކުރާ ޛުާގނޫނު ތަންފީ، އިފުލުމުަގއާ އު

އުަމީކ ށް ދިތަކަދުއްޙަ އަދި އެ ސަރަ ކަނޑަެއޅުމާ އްއްދުތަޙަކަނޑައެޅުން. ދެަވނަ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ހަނުގރާަމެވރި ސަރަ 
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ެވްސ  ތްތައްޢަައޅާ ައދި އެ ޖަމާއްދުތައް ކަނޑަޙަސަރަ ، އެންނަމަެވސްމަނާކަމެއްކަން މިހާރުެވސް އޮޭވ. އެހެ

ކުރުމުެގ ބައި މި ާގނޫނުގައި ބުރި އަންނަ މީހުން ރީހެބިލިޓޭޓްނހު އެތަންތަނަށް ދިއުމަށްފަ ކަނޑައަޅާ އަދި އެ

ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް  ،ކަށްރާތަކުރެޭވ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ތަޙުޤީޤީ އިދާމެންނަށް ފާހަަގނޑު ހިމެނިފައި އޮތްކަން އަޅުަގ

ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންެގ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުުވން އެބަހުރި. އެީއ  އިންެގ އިދާރާއަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދިނުމާފުލުހު

 މާީޒަގއި މި ބިލު މާނަކޮށް ޖަލަށް .ތުންކުރެިވފަިއ އޮތް ޮގއި އޮތީ މާީޒަގއި ކަންަތއް ފަޤީޤަތެއް. އެހެން އެކަން ދިާމެވޙަ

ަބއެްއ ތިބީ މި ޓެރަރިޒަމްެގ ބިލު  ށް ނާދެޭވޮގތަށް އަުރާވލެިވެގން ތިިބ އެަތއްކުރެިވ ރާއްޖެއަޛު ތަންފީ މްކުޙުިވ ލެ

ެކއް ފަދަ ބަދަލުތަދޭތަކަށް ަރްއޔިތުން އެޤީޤީ އިދާރާތަކުްނ މާނަކުރި ޮގތުން. އަެނއްާކ ހަމަ އެ އިދާރާޙުރުެގ ތައޭ

ނޑުމެްނ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުާވލެއް. ނެއްތޯ އެއީ އަުޅަގމަ ދެން ާވނީ ކިހިައއި އްތަކެޙުލާޞްނާންނަނީސް އެފަދަ އި

ެވސް އަުޅަގނޑު ަގޫބލުކުރާ ޮގުތގައި މާީޒަގއި ަކންކަން ދިޔައީ ޯގސްކަމަށް  އެހެްނނަމަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތަށް ކަމަށްާވތީ ެއޮގތަްށ އެޮގތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް ހުރީ އެ ތަކުންކާރުރުެގ ސަރު އަދި އޭބަލައިެގން 

ޓަަކއި  އުމަށް ައންނަން އޮތް ބޮޑު ނުަރއްކަަލކުން ސަލާމަތްުވމަށްޤަ ދިަޔއީީތ މުސްތަޤުބަލުގައި އްތަްއ ކުެރިވެގންކަންތަ

 މުއްަނއުމަކީ މުހިެގދީެގން ނަމަެވސް  ބާރުތައް އެ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފުލުހުންެގ އިދާރާތަކަށް

ހުންެގ އިދާާރިއން ކަންކަން ކުރިޮގތުން ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ނުކުރެިވ އޮްތ . މީގައި ފުލުނޑު ދެެކންގައި އަުޅަގކަމެއްކަމު 

ލުހުން  ޖެހެނީ ފުަގންންމާ ނަމައްސަލަިއެގ ޒި  އެކަނި އެމައްސަލައަކީ އެއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އެ މައްސަލަ ހަމަ

، ތަކާއި ެއްއޮގތަށްންކަން ކުރަންާވނީ އުސޫލުފުލުހުންެގ އިދާރާއިން ކަ، ރަނަގޅު ނޑު ަގބޫެލއް ނުކުރަން.ކަމަކަށް އަުޅަގ

ރައްޔިތުންެގ އިތުބާުރ ބޮޑަށް ެވްސ އެއްޮގތަށް. އަދި ެއއަްށުވރެ  ާވމީ މިންަގނޑުތަކާޤުޢައަދި ބައިނަލް އެްއޮގތަށް ސުލޫކާ

ހުން  ެވސް ކުރެެވންޖެހޭނޭ. ފުލު ންމާދާރު ދެން އޮތް މަރުޙަލާގައި ފުލުހުން ޒި ރީމާތަށް. އެޮގތަށް ނުކުހިފޭޮގ

އަދި  އް.ެވސް އޮތް ޕޮލިސް އިންަޓރްގރިޓީ ކޮމިޝަނެ އި ލުތައް ހިންގިއިުރގަ މަމި ޢަެވސް އި ރުގަ ކުރުމަށް އޭޒިންމާދާރު

އް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގިއ އޮޭވ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަ .ޮއތް ޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްއޮްތ ރައް ާގހިނރު ހަމަ ހިނަގއޭ

އޮީތ ފައި ިވބޭއް ެގ ަބއްދަލުުވން ކޮމިޓީ ފައި. އެެވސް އުފެދި ެއއްކައި ކޮމިޓީޓަ މަސައްކަތްކުރާ ޮގތް ބެލުމަށް

ިވަފިއ  ބައްދަުލުވން ބޭއް އެ ޮކމިޓީެގަވނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި  18ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފަހަރުތޯ ބައްަލާވ. ކިތައް

  ކަން ނިންމުމަށްފަހު އެ ކަންެގ ފުލުހުން . ޕޮލިސް އިންޓަރްގިރޓީ ކޮމިޝަނުންށްތޯ ަބއްލަާވކަކިހާ މިންަވރަ އޮތީ

ެވސް ނިންމަާވފައި އެބަޭވ  ބޭފުޅުން މައްސަލަތައް ނިންމާަވ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ. އިހަކަށް ދުަވހު

 މާލެއް ޙުގައި ފުުލހުންެގ ެއއްެވްސ އިތަކަށް މަރާެލިވެގން އެިދޔަ ދިއުމު ލާ އަދި ހިތާމަެވރި ޮގުލާވރިޟްާވން ެގއް

ދިެވހި ރައްޔިތުން ަގބޫލެއް  ،ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ މަށް.ކަ ޓަރްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން ަގބޫލުކުރާތްކަމަށް ޕޮލިސް އިންނެ

އޮތް. ަގއި ފުލުހުންެގ އިޙުމާލު އެބަކުރުމުޤީޤުޙުމައްސަލަ ތަ އި އެރަްއިޔތުން ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގ ނުކުރޭ އެކަމެްއ. ދިެވހި

ބަލަމުން. އެއީ އެހެންނަމަެވސް އެއީ މިހާރު ހިނަގމުންދާ  ލަ މިދަނީ މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެ މަްއސަ
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ައޅުަގނޑު  ކަމަށް ެގންދާނެެވސް އެކަން އޮތް ޮގތް ެފނިއި ުތގަ ޙަޤީޤަކަމެއްީވމަ ޭއަގިއ ރަނަގުޅ އަދި ކުރާ މަޖިލީހުން 

އަްށ މި ާގނޫުނަގިއ ީދފައި މިހިރަ ބާރުތަކަީކ ކުީރެގ ނޑު ެދކޭޮގުތަގިއ ފުލުހުންެގ އިދާރާ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގަގބޫލުކުރަން

އޮތްޮގތަށް މިހިރަ  މި ާގޫނނުގައި މިމަ، އެހެންީވދެޭވނެ ބާރުތަކެއްކަމަށް އަުޅަގނޑު ުނދެކެން. ނު އިތަޖުރިބާއަށް ބަލަ

ތައް ދިނުން  ޓަކައި އެ ދޭ ބާރު ކުރުމަށްތަޙުޤީޤު ކަންބާރުތައް ނުަވތަ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ނުަވތަ އިތުރު ކަން

 ޖޭގައި މިކަން ކުރާ އުސޫެލއް ނޑު ދެކެނީ މި ބަދަލުތަކަކީ ހަމައެކަނި ިދެވހިރާއް ށް އަޅުަގބަބެްއކަމަރަނަގޅު. ޭއަގއި ސަ

ޒަމް ާގނޫނަށް ެވސް ޓެރަރި އި އުމުތަުކަގޤަފަދަ ޚާއްަޞކޮށް އިނިގރޭސިިވލާތް ާވމީ ޮގތުްނެވސް އަދިޤުޢަނޫން. ބައިނަލް

ާވތީ. ދެަވަނ އި ންނަށް މިހާރު މި ާގނޫނުަގއި ދޭން މިހުރި ބަދަލުތައް ެގނެިވފަހުލުތަކުގައި ފުލުސްފައި ހުރި ބަދަެގނެ

ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައިނޭގ މު ހިއްަވރަށް މު ކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް މީގައި އޮތީ އެއީ ޓްޓޭބިލިހިރިކަމަކަށް 

މިހާރު ާގނޫނު ، ެވސް ހުރިކަން. އެހެންނަމަެވސްއި ރާފަދީނުެގ ނަމުގައި މީހުން މަާލމްއިސް ހައްދުފަހަނަޅާ ޮގސް

ެވސް އަދި ޚާއްޞަކޮށް  އޮތްޮގތުން އެމީހުން ަގިއަގިއ ހިފުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފުލުހުންެގ އިދާރާއިން

ދިަޔ. ެވސް ފާހަަގެވެގން ޓުން  ރިޕޯބެހޭއި ންެގ މަރާކުތް އަޙްމަދު ރިޟްާވނުފަހުން  ންނަށް އެންމެަގނޑުމެއަޅު

  ...ކަންކަން އެހެންީވމަ، ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި މި ާގނޫނަށް ެގންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުން މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާ

 

 ދެްއކެުވން:ެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަހުޅުދޫ ދާއިރާ

ޅިަފއިާވ އިސްލާޙަށް އަުޅަގނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުުރމުެގ ާގނޫނަށް މި ހުށަހެ

ިއ ީރަގއެބަހުރި. ކު އް އަދި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައެދުނީ މީގައި އަުޅަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް މި

ރައީސް، މީގައި ަވރަށް ރަނަގޅު ަކންތައްތައް އެބަހުރި. މިހާރު  ން އިްއޒަތްތެރިއިނޑު ދެންނެިވ ަފދަެވސް އަުޅަގ

ްއޔާމުން ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު މަތެއްަގއި މީހަކު ަހއްޔަރުކޮށްފި ޙުޮގތުން ޓެރަިރަޒމް ކުށެްއގައި މީހަުކ ތު ވާ ާގނޫނުަގއި

ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު  އެމި ާގނޫނުން ، ެވސްސީން ދީފައިާވ ޙައްޤެއް. އެހެންނަމަައސާނޫނުޤާ ަގނެފަިއޭވ.އި ނިުގޅަ

ކުށެއް ކުރިކަްނ  ހުރުމަކީ އޭނާ އެއުާވލާފަިއޭވ. ެއއީ ަވރަށް ަރނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގުތގައި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. ހަނު

ންަތކުެގ ނަށް އިތުރަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ ކަމި ާގނޫއެކަމެްއ ތަުޙޤީޤުކޮށް ، ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ކަމެއްކުރެޭވނެ ސާބިތު

ކުެރިވެގންދާނެ. އްޔާމުން އޭަނއަށް އެަކމެއް ސާބިތުަވރަށް ހެކި ލިބިއްޖެކުރެވޭ ތެރެއިން އޭނަ އެއީ ކުށެްއކަމަށް ސާބިތު

ރު ބެހެއްޓޭ ަގޑިއި 48 ބުނޭ ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި އޭނަ ބަންދުގައި އި އެބަަވނަ މާއްދާަގ 26ާގނޫނުގައި މި އެއާެއކީ ހަމަ

މަތުގައި ބަންދުގައި ޙުއްޓާފައި ކުެށްއެގ ތުއިރޭ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހަަގޑި  24ުބނަނީ  އިއަސާީސަގނޫނުޤާާވހަކަ. 
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ޖެހޭނެ ާވހަކަ. ކުެރެވންއްދަތު އިތުރުމު ސްަފއިަގިޑއިުރ ތެރޭގައި ފަނިޑޔާރެއް ކުރިމައްޗަށް ެގންޮގ 24އަދި . ބެހެއްޓޭނީ

 ،ދެކޭޮގުތގައި އެއީ އެކަީށެގްނާވ އަދަދެްއ. އެހެންނަމަެވސް ަގނުޑ އިރަށް ބަލާއިރު ައޅުަގޑި  24 ރަށް ބަލާއިރުއިަގޑި  48

 ފުލުސް އޮފީހާއި އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް  ،އާއިސެކިއުަޓރ ޖެނެރަލްބަޖެހޭ ޕްރޮުކރާއިރު އެމުޅި މި ސިސްޓަމް ރަނަގޅު

ރުން ކޯޓަށް ދާއިރު ަގިޑއި 24ކުރެިވެގން ބަންދުކޮށްެގން މަތުޙުމީހަކު ތު ލާުޙާވން. ޓެރަރިަޒމްެގ ކުށެްއގައިޞްެވސް އި

ޖަހާއިރު ީމެގ ހުރިހާ  11އެހެންީވމާ، . ޖަހާއިރު ތިމަންނަމެން ކޯޓު ބަންދުކުރަމޭ 2ކޯޓުން ނުބުނެޭވނެ މިއަދު 

އްޔާމުން މިރޭެގ ޖެ ކުރި ީމހެއް ވެއްއިރު ހަްއޔަރުޖެހި 11 އި އީ މިރޭ މިއަދު ޭރަގ. ކޯޓު އެއޭންޖެހޭނެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަލިޔެ

ޖެހޭނެ. ދޭންއިޖައްސަމަނެ އިންިތޒާމު ހަކުރިމައްޗަށް ެގނެޭވ ޤާޟީކޯޓުން އޭނަ  ސްޔަެގންދިޔަ ގައި އޭނަ  10:55

ކުރެޭވނީ. ކޮްށެގން ރާއްޖެ ސަލާމަތްދީެގން މިކަމުެގ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްގައި ެއއްބާރުލުންމިކަމު ެވސް  ނިޒާމު ޢީޝަރު

އް ކުެރިވދާނެ. އަދި ކޯަޓށް ހުށަހަޅާއިރު ނުޖެހޭ އޭނަ ތަ ތެރޭގައި އެ ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްަގޑިއިރު 24 ،ކަމުންންހެއެ

ކަންަތއް  ދާން. ޝަރުޢީ ނިޒާމު ތެެރއިން އެބަޖެހޭ އެަވރަށް ހެކިތަާކިއ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ހިފައިެގން ކުރެވޭ ސާބިތު

ރިޒަްމކަމަށް ކުރާ ފަރާތްތައް އެއީ ޓެރަތަޙުޤީޤު ފައިސްއްޗަށް ެގންޮގކުރިމަ ެގއެއް ޤާޟީކުެރެވން. އެއީ އޭނާ ޙުލާޞްއި

ަނެގ ސް އޭޔަވި އިާވހަކަ ދަްއކަިއފި ކަމުަގ ކުރެޭވކަމަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ަގބޫލުކުރެިވެގން އެބިތުަގބޫލުކުެރޭވކަމަށް ސާ

ަގނޑު އޮތުން އަޅުއޮތް ަގިޑއިރު  48 ،ންއަށް ލިބިެގންޭވ. އެހެންކަމުޟީޤާބާރު  ިދނުމުެގށްކޮމުއްދަތު އިތުރުެގ ބަންދު

އެާއއެކީ ީމަގިއ ހަމަ .ދެކެނީ ކަމުަގިއ އަުޅަގނޑުމުހިއްަގޑިއިރަށް އޮތުްނ މު 24ައސާީސަގިއ ބުނާ ނުނޫޤާދެކޭޮގުތގައި 

އަންނަ މީހަކު އަނބުރާ އަންނަން   ސްފައިމު ބައެއް އެބަ ހިމެނޭ. ހަނުގރާމަެވރި ހިސާބަކަށް ޮގހިއްަވރަށް މު

ންނަން ބޭނުންީވމަ ރާއްޖެއަްށ ނާދެޭވ ނބުރާ އަ އައޭނާ ރައްޔިެތްއީވމާ ހަދަނީ. ދިެވހި ްއޔާ ކިހިެނއްހޭބޭނުންވެއްޖެ

ާވނެ   މުޖުތަމަޢުއަށް ދޫކޮށްލީމަ ފައިއޭނަ ައއިސް ،ޮގތެއް ނެތްކަމަށް ިގނަ ބޭފުޅުން މި ިވދާޅުަވނީ. އެހެންނަމެަވސް

ކުެށްއ  ޓްކޮށް އޭނާހެބިލިޓޭއޭނާ ރި  އިބަލަ ެއއައީ ކޮންތާކުންތޯން އެބަޖެހޭ ބަލަން. އޭނަ އެބަޖެހޭ އޭނާ ެގއްލު

ދޭން. އަދި އެާއއެކީ އެކަމާ ުގިޅެގން އޭާނެގ ދަބު ޢަެއކީ އޭާނއަށް ަޙއްޤު ސާބިތުެވފައި އޮތިްއޔާމުން ެއ ސާބިތުުވމާ

ޓޭޝަން  ބިލިހެެއމީހުންނަށް ރި އިބަލަ ބައެްއކަން ަވންޏާމުން އެއީ ކޮން އިކަމުގަ ޅޭއެކަމާ ުގޅުންހުރި ބަޔަކު އު  އިއިލާއާޢާ

ާގނޫނުގައި ެއކަން  ތަމަޢުގައި ނުރަްއކަލެއް ނެްތަވރަަކށް ކަށަަވރުކުެރެވން އެބަޖެހޭ. މިޕްރޮްގރާމް ހިންާގ މުޖު

ބަހުރި. ެވސް އެއް ކަންތައްތަ ނެތް ާގނޫނުަގއި ހުށަހެޅިފައި ކަމެއް. އަދި މި. ެއއީެވސް ަވަރށް ރަނަގޅު ހުށަހެޅިފައިޭވ

މީހަކު ކުރިކަން ނޫނީ ބަޔަުކ ކުރިކަން ނޫނީ ޖަމާޢަތަކުން ޓެރަރިޒަމް ކުެށްއ  ،އި ަވންޏާމުންކަމުގަ ދަންނަާވކަށް މިސާލަ

ލަތުެގ ކުރާ އިދާރާތަކުްނ ނޫނީ އެކަން ބެލުމަށް ފާރަެވރިާވ ުވޒާރާތަކުން ަދއުކުރެިވެގން ެއކަން ތަހުޤީޤުމަތުޙުކުރާކަން ތު

ާވނީ. ހަމަ އޭނައަްށ   ކިިހނެއްތޯއްޔާ ެގ މީހަުކ އޭަގއި ަބއިެވިރެވއްޖެކޮށް އެ ވުޒާާރެއއްުވޒާރާަތކުން ެއކަން ކުރަމުންދަނި

ސް، ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޔަ އް ކަމުަގިއިވދަބުތޯ. އެއީ މިކަން ހުއްޓުަވން ހުރި މީހަކު. ފުލުހެޢައްޤު ޙަ އޮންނަނީ މި ެވސް މި

ސް ިމއިން ަގިއިވޔަރާ ީމހެއް ކަމުކުކަތް ޒާމުަގިއ މަސައްްސ އަދި ޝަރުޢީ ނިޔަަގިއިވފުޅެއް ަކމުޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ބޭ
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ދަބު ެވސް މީަގއި އޮންނަންޖެހޭ. ޢަ މަލެއްގައި ބަިއެވިރެވ މިކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދީފިއްޔާމުްނ އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢަ

 ެވސް އިރުޓަށް ބަލާރު ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިފައިާވ ސަމަރީ ރިޕޯއެމީހަކު ކުށްެވރި ެވސް ާވންެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަ

ާވލި މައްސަލާަގއި ައދި މިހާރު މަރާލެިވފައިާވކަަމށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ގެއްލު هللا އެބަހުރި ރިޟްާވން ޢަބްދު

 .ކޮށްަފއިމަތުޙުޓުގައި ތުެވްސ އެބަހުރި ފުލުހުންެގ ބަޔަކު ބަިއެވިރިވކަމަށް ެއ ރިޕޯއި ސާފުޭވ. ެއކަމުގަ 

 . އެއީ ިމކަން ހުއްުޓަވން ތިބި ޖެހޭދަބަކަށް ާވންޢަމިއަށްުވެރ ބޮޑު ބަކީ ދަޢައްޔާމުން އެމީހުންނަށް ލިބޭ އެހެންވެއްޖެ 

ެގ އެމީހުންެގ މަްއޗަށް އޮތް އޮތުބާރު ޢުެގ ވުޒާރާ މުޖުތަމަ މީހުން. އެމީހުން މިކަމުގައި ބައިެވިރަވންޏާމުން އެީއ މުޅި 

 ންޏާމުން އެމީހުންެގ މައްސަލަ ބެލޭނެަވ އެމީހުންނަށް މީގައި ބަިއެވރިެވފަިއާވ ކަމުަގއި ،ންކަމުންގެއްިލެގންދަނީ. އެހެ

ްސ އެމީހުންނާ ުގޅިެގްނ ިއިވޔަޮގތް މި ާގނޫނުެގ ތެރެއަށް ެގންނަންޖެހޭ. އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމުަގއި ތިބި ަބއެްއ ކަމުގަ 

 ޒަެފއްަވއްތަުކެގ މުެގ ން ުއެޅެގން ެއކަމުަގއި ަބއިެވިރާވ ަފނޑިޔާރުމްތައް ބަދަލުކުރަޙުއެމީހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވިއެގން 

ދަބު ބޮޑުާވންޖެހޭ. ޢައްޔާ ިލބެންޖެހޭ ސް މިކަހަލަ ަކމެއްަގއި ބައިެވިރެވއްޖެިއިވޔަ ކަމުަގސް، ފަނޑިޔާެރއް ޔަ ިވއި ކަމުަގ

ްސ، އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގއި މި ޖެހޭކަމުގައި އަުޅަގނޑު ެދކެނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީއެކަން ީމެގ ތެރެއަްށ ެގންަނން

 ބަލަށް މުސްތަޤުޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިންނާއި ދަރިންެގ ރައްޔިތުންނާއި އަ މި ާގނޫނު ދިެވހި އް.މު ާގނޫނެއްހިާގނޫނަކީ މު

ކުރަންޏާ  ާގނޫނު ބޭނުން ޮގތުަގއި މިއިޒު ތަކުން ނާޖާސަރުކާރު، އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް މިކަން ޓަކައި

 ...ަކމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންއީ ަވރަށް ނުބައި ާގނޫނެއްމި

 

 ކަދެްއެކުވން:ހަތުން ާވރިޔާސަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ތެރި ިއއްޒަތްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާިއރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ުވން:މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެްއކެ

ހަމަ  ޑުނލަށް އަޅުަގހުށަހަޅާ މި ބި ާގނޫނަށް ސަރުކާރުންމަނާކުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓެރަރިޒަމް 

މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި އެކަްނ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދުއީދުކުރަން. ތާ އީފުރިހަމައަށް ތާ

ުވމުެގ އެއް ިނޔަތުަގއި. ން ހުއްޓުރުދީ އެބަޔަކުެގ މަަސއްކަްތ ހަލުިވ ސްޕީޑެްއގައި އެކަބާެއ ކުރުމުެގ ކުރިން އެަބޔަކަށް 

 ދެްނ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި .މާނަކުރަން އެބަޖެޭހ ަވރަށް ރަނަގޅަށްއެަބ ތެރި ރަީއސް، ޓެރަރިޒަމް އިްއޒަތް

ރަރިސްޓެއް. ރައީސް މިއަދު މަޖީލީހުެގ ހުންނެީވ ޓެ އެ  ާވހަކަ ދެއްކިދާނެ. މިއަދު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ެވސް

އިރެްއަގިއ މާނަކޮްށފައި ޓެރަރިސްޓެްއެގ ޮގުތގައި ބަޔަކު އެއް ރަރިސްެޓއް. މިއީ ެއއް ންނެީވ ޓެކަށް ެވސް ހަމަ ހުއަ ރައީސް

ހެއް ޯގ އްލެްއގައި ޕޮލިުހންެގ މުއައްަސސާއެ ޙާނަން ކިޔާފައި ބައިތިއްބާަފއި ތިބި ބައެއް. އަުޅަގނޑު ހަަމ އެްއެވސް 

ިއޒް ފައިދާ ަނާގ ަގއި ނާޖާކުރަނީ އެތާ އެެތރޭޯގސް ުނކުރަން. ނުކުރަން. އަދި އެތާނެގ ތެރޭަގއި ތިބި ބަޔަުކެވސް ޯގހެއް 
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 އި ީދފިއްޔާ ެވދާނެ ކަންތައްތަކާ  ށް ބާރުނީ ބަޔަކަ. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑުވމަކަށް މިަވންއެބަެއއްެގ ސަބަބު

 އެދެން މިއަށްުވރެ ށް ބޮޑަށްަވރަހަމަ ހުރި ކަންތަްއތަކުަގއި އަުޅަގނޑު މި ހަމަ ޓެރަރިޒަމާ ުގޅުންދޭތެރޭގައި. މިކަމުެގ 

 މީެގ ބާރު ދޭންޖެހޭ. އްޔާމުން ެއކަން ުކރަން އެކަްނކަން ކުރުން ހުއްުޓަވން ޖެހިއްޖެ ެވްސ އެ ީދެގންެވސް ބޮޑަށް ބާރު

ކޮންމެ ަގނޑުމެން ހުއްޓުުވން. އެއީ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ެވެގންދަނީ އެކަން އަޅު  އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްަލަކށް

ބަޔަުކ ހޯދަން އެބަޖެހޭ އެ ންބަަޔކު ފެންނަ ރާ ބަޔަުކ އެ ކު. މި ޯގހުން ކަންކަމެްއ ދިމާެވދާނެތީިވޔަްސ ަވުގެތްއަގއި 

. ތްރިޓީއެއް އޮޕަރ މެޖޯަވނަ މަޖިލިސް ެވސް ހަމަ ސު 18ފަހަރު . މިދިޔަޭވކޮމިަޝނެއް އެބައޮ ްގރިޓީ ރޕޮލިސް އިންޓަ

ތް. ައދި ކޯޓުތަްއ ެވްސ ހަމަ ފުލް ސަރުކާރެްއ ެވސް އޮޮއތް ެއއް ރެއއް އަެނއްހެން ބުނާނަމަ ޕަަވޕަރ މެޖޯރިޓީއަދި ސު

ބޭފުޅުން އެ ދުަވހު މާނަކުރީ  އެ ،އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި . ަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޮއތް ދައުރެއް ނިމިެގން އެ ިދަޔއީރޕަަވ

ޓެރަރިސްޓުންަނކީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީތި  ޔަކީ ެވސްބުނާ ބަ  ބަސްޤުއްޙަ ުގމަތީަގިއ ނުކުމެޓެރަރިސްޓުންނަކީ މަ

 އަކީ ދެެކޭވ ާވހަކަ  ެވސް މިކަމަކީ މިހާރު  ންމެ ބޮޑު އެއް އެ އަންނަ ރަްއޔިތުންނަށް އުނދަޫގެވެގން މި މެ ބޮޑަށް މި އެން

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ހުށަހަޅާ އެމަނިކުފާނު ހެންޭވރު ެދކުނު ދާއި ! އާދެހީމްމި ހުށަހެޅުއްިވ ުޙސައިން ޝަ 

ކުރެއޭ އޮރިޔާން ަމުގމަތީ  ަވރަްށ ިގނައިން އެބަ ިކޔައޭ ދިާމެވސް އަށްޅާ ިއންނާއި އެ ބޭފުރެވސް އެ ިވާދޅުީވ ުޓިވޓަ

ނޑުމެްނެގ ައސްލު ނޫންތޯއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅަގ އް ެވސް ލާންވީ ހިތަ ެއއްޗެ ދެން އެ އި ކޮށްފަ ީވިޑއޯއި ކޮށްފަ

ނަން ެއބަޖެހޭ އެ ކަންކަން ކުރެެވން ަދނީ މިފަދަ ާގނޫނުތަކެއް ހެދިެގންދާއިރު އެބަ ހުންދަކަްށެވެގން މިސަުގބޮޑު މަ

ކު، ޭއެގ ާމނައަކީ ޭއެގ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލަތްތަެކއް ބަާޔންކުރެިވފަ. އެކަމަ ޙާްއޔާ ކުރެޭވނެ ކޮށް ކުރަންޖެހިއްޖެޓް އިމީޑިއަ

ތް އެ ެއޅޭނެ ޮގާވނަމަ އެ ބަޔަކަށް ފިޔަަވޅު ކަމަށް ާގ ބަޔަކު އެ ނެިގ ބަޔަކު ެވސް ދެނެަގނެޭވ. އެހެންނެީގމަ އެ ނަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ ދެކެިވެގން އެބަދޭ ޕޮލިސްެގ ާގޫނނަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން  ީވ.ކުރަންނިޒާމެއް ތަޢާރަފް

އެބަ ެދ، އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރަން ެގންނަންޖެހޭ ހަމަ މިއާއެކުަގއި. އާ އެބަދަލުތަކެއް ބަ

އްލުކުރަން ެއބަޖެހޭ. މި ޓެރަރިޒަމާ ުގޅުންހުރި ކަންތައްތަކުެގ ތެޭރަގިއ ޙަ  ފަރާތް ެވސް އެބަ ބަ އެންޖެހޭ އެނަެގން

ޕްރޮފެޝަނަލް  ނެކޭ އަޅުަގނޑު ނުބުނާނަން. މިކަމުގައިނޫ ަވެރއްެގ  އެްއެވސް ށްކޮށް މިއައަޅުަގނޑު ހަމަ ޚާއްޞަ

ެވސް ައަވހަކަްށ ީވހާ ާވީތެވ މިކަންށްބޭބޭފުޅުން މިކަމުގައި ތިއްބަަވއިެގން ދިރާސާކުަރއްަވިއެގން ެގނެސްފަިއާވ ބިލަކަ

 ިދެވހިރާއްޖޭގެ  ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފުރިހަމައަށް ެއއްބާރުލުން އަދި މި ައޅުަގނޑު މަށް ޓަަކއިުވފުރިހަމައަށް ެގންދެ

ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ޮބޑަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަށްރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ދުަވހަކު ކޮންމެ  ިވޔަސް.ސް . އަދި ޗުއްޓީ ނޫނަސް އަދި އެހެން ދުަވސްދުަވމޭމަސަްއކަތްކުރާނަ ނިކުމެ ގައިލާއެކީ އުފަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ! ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި. އާދެއްޞާސް މައްސަލަެއއްަގއިޚަުގޅިޔަސް މިކަހަލަ ކޮންމެ ަވުގތަކު 

ެވސް ޖެހިދާނެ.  ަމސް ދުަވސްދުަވސް ެވސް އަދި އެއް 7 ީކއްކުރަން ދިަގިޑއިރު އަ 48ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޭފުޅުންނަީކ  އެއި ދަނީ ކޯޓުތަކުން އެ ބޭފުޅުން ަވކި ަގޑިަތކެއް ަކނޑައަޅާފަެގން މިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނި، އެކަމަކު 
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މީހަކު ބޭނުންހާ ަގއި ތިެބެގން ދެން އެމާރާތެއްޢި ތަނެްއަގއި ތިބި ަބޔަކު ބޮޑު  ސިންާގހާެވެގން ޮބޑުބޮޑު މާތް ބަޔަކަށް މާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޕޮލިހުންެގ މުއައްސަާސއިން  ދަނީ.ފެނިެގން މި ކުރާތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށްއެތާ  ކަމެއް

ގައި. ކޯޓުތަކުން އި ނޫން. ކޯޓުތަކުެގ ެވްސ މައްސަލަ ނި ެއ ބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ އިޙުމާލަުކންނެއްހަލާކުީވކީ ެވސް ހަމައެކަ

ިގނަ ަވރަށް އެބަ ެއއްކޮށް ުގޅިެގން އި ތިބީ. ެއހެންީވމާ، މިއާ އި އެހަލާކުކޮށްފަެވްސ އަސްލު އެ ބޭބޭފުޅުން 

ެގ އިދާރީ ކަންތައްތައް ެވސް ފުރިހަމައަށް ހަމައަކަށް އްލުކުރަން ެއބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އެ ބޭފުޅުންޙަތަެކއް ކަންތައް

އެ ޕޮލިހުންެގ މުއައްަސސާއަށް ެވސް ެގންނަންޖެހޭ ާގނޫނީ ބަދަލުތަކެއް އެއްކޮށް ިއ އެއާެގންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.ކެންެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 ބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

 އެދުނީ ބިލާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު ެވސް މިދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން ިމ ެވސް ފެންނަ ބަެއއް ކަްނކަން ފާހަަގކޮށްލުމުެގ ޮގތުން. ިގ

މުތަކުަގއި އުޤަާވމީ ޮގތުން ެވސް އަދި ިގނަ ޤުޢައިާވ ިގނަ ކަންަތއްތަަކކީ ބައިނަލްތުަގއި މި ބަޔާންކޮށްފަޙަޤީޤަބިލުގައި 

މުްނދާއިރުަގއި. އަުޅަގނުޑެގ ެއއް ޮގތެްއގައި ޓެރަރިޒަްމެގ ާގނޫނުތައް ޑްރާފްޓްކުރެިވެގން ފާސްަވއެކަން އޮްތޮގތް ޚާއްޞަ 

އި ލިޔެފަިއާވ ޮގތެްއަގިއ އަޅުަގނުޑެގ ކަންބޮުޑުވމެއް ަވުގތުަގއި މި ބިލުެގ ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރުމުަގ ކަންބޮޑުުވެމއް މި

ަވނީނަމަ މިަވުގތު ައޅުަގނޑު މި ބިލު ދޫކުރެޭވ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ައިދ  ށްށް އޮެވއްޖެ ކަމަޮގތައެބައޮތް. އެ

ނޫނަމަހީ މިެވސް ުތގައި. އެހެންޙަޤީޤަމެދު ކަންބޮޑުަވނީ އިކާތަ ކޮށްފާނެ ޮގނަކޯޓުތައް މި މާ ،ޖެނެރަލްއާއި  ރރޮސެކިއުޓަޕް

ން. ތަންކޮޅެއް ތަހުޒީބީ ރަނަގޅަށް އިންސާފުެވރި ޮގތަަކްށ މާބޮޑު މައްސަލައެއް އޮތް ަކމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެ

ކަމުަގއި ީވނަމަެވސް ެއ އޮތް އިޮގތަށް މި ބިލުގައި ޑެފިނިޝަން ދީފަަގއި މިއުމުތަކުޤަކަންކަން ކުރާ ތަންތަނުގައި 

އޮންނަ ޮގތުން  ށް ފާހަަގކުރެިވެގންދަނީ. މި ބިލުގައި މި ެޑފިނިޝަންނައަޅުަގނޑުމެން ކަންނުކުރާ ނުބައިކޮށް މާނަ

ޖަމާޢަތްތަކާއި ނޫނިއްާޔ ، ޢިްއޔާމްޮގތުން ޖަދީނީ ،އެބަހުރޭ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކާއި އަދި ދީނީ ފަރާތްތަކާއި ،މިސާލަކަށް

ާވހަކަތަެކްއ އޮންނައިރުަގއި މިސާލަކަްށ  ސްން ޮގހެމި ކާަވކި ފިކުަރކަށް އެހެން ކުރިައރުަވން މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަ

ރަކާތެއް މިހެން ހިންގީ ޙަސްޓްރިއަލް ކޮންމެެވސް ޑައްާޔ އިންސްެޓއް ނޫނިޓެ ޕްރޮއް މުޒާހަރާއެސިޔާސީ ފަރާތަކުން

ހަކު ސިޔާސީ މީ އޭކަމެއްަގއި މަޖުބޫރުކުރަން. އެ ެވދާނެ ލަތަށްއުަލތަށް ނުފޫޒެއް ދައުރުކާރަށް ނުފޫޒެއް ދަސަ

ހަޅުތާލެއް ެއކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްެގން ނަތީޖާއެއް ނެރެން  ފަިއާވީތ ދޫކޮށްލުމަށް ެވސް މުޒާހަރާެއއްށްއްޤުން ހައްޔަރުކޮޙަނު
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މީހަކަށް ެވްސ  އްޔާމާރާތަކަށް ެގއްލުމެއް ެވސް ދިނީ ނޫނިޢިެގ ތެެރއިން ެއކަން ކުރުމު އަދިްއކަތް. އެ ކުރާ މަސަ

ޮގތަށް ޔާންކުރޭ. މިއެބަ ބަ ކަމަށް އްރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެީއ ޓެމިއްޔާ ޮގތަށް ެވއްޖެ ެގއްލުމެއް ދިނީ. ެއކަން އެށްހައްޓަ

މިހެން  ށްބާަވތަ ން ތަންތަނުގައި މިނަށް ެވސް އެަބެއނޭގ ދުނިޔޭެގ އެހެންއަުޅަގނޑުެމން އެންމެބަޔާންކުރާއިުރގައި 

ހުރޭ. އި ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ ަކނޑައެޅުމަށް ޓެރަރިޒަުމެގ ޢަމަލެއް ނޫންކަމަށް ކީކަމަންކަހިނާގ 

 މި ނުބަިއކޮށް މާނަކުރުމަކީ ަވރަށް ާގތްއޮތީމާ  އިމިހެން ލިޔެފައޮތީމާ ިއ ޮގތަށް ލިޔެފަިއ މިއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫުނަގ

ިއ  ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާ އަދި އިޞްލާޙުެވފަ ޮގތެްއަގއި މިއަދުެގ މިމެއްކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެެކނީ. ޚާއްޞަކަ

ެގ ރަިރޒަމްެގ ާގނޫނުޓެނުރަނަގޅު ޮގެތއްަގއި  އިރުަގއި މިހާތަނަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ތަޖުރިާބަގިއ ެވސް ަވރަށްތނެ

ިއ އޮސްޓްރޭިލއާގަ ، އޮންނަނީ. މިސާލަކަށް އަށް ކަންބޮޑުުވން މިހިއްޕަާވފައިާވީތެވ އަުޅަގނުޑެގ އެ ބޭފުޅުންބޭނުން 

ަބއިނދޭ މި އެ މާއޮތީ އިޮގތަށް ިލެޔިވފަޮގތަށް މި ބިލުގައި އެފުރަތަމަ ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނު ޑްރާފްޓްކުރެުވުނއިރުަގއި މި 

ތިސްނާއަކީ ާގނޫނާ ެއއްޮގތަްށ އިންނަނީ އިސް ،އިނޭގތޯ އިސްތިސްނާއެއް ދީފަ. އެހެންނަމަެވސް ތްބިލުގައި ެވސް އެބައޮ

ާގނޫނާ   ެވދާނެ ފުލުހުންެގ އަމުރަކަށް ތަބާނުުވން ެވސް އެއީށްކަމަނޫން ން. ދެން ާގނޫނާ ެއއްޮގތްުވކަށް އަކުރާ މުޒާހަރާ

 ނެ. އަދި އެނޫން ކަމެއްެގ ތެރެއިން ެވސް ާގނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް. އެހެންީވމާ، ާގނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ޚިލާފު ކަމަކަށް ެވދާ

ޮގތަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ޓަކައި ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެތޯ. އެކަން އެ އެހެން ހިނާގ ތަނަކުން އެއީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް 

އުނިކޮށްީލ އެ ސަބަބާ ހުރެެގން. އެއީ  ިއާވއިުރ އެ މާއްދާ ެވސްޮގތަށް ޑްރާފްޓްކުެރިވފައޮސްޓްރޭލިާއަގއި އެ ބިލު އެ 

ނަމަެވސް ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ޭބއްޭވ ނޫނާ އެްއޮގތަށް ޭބއްޭވ މުޒާހަރާއެްއކަމުަގިއ ީވިވޔަްސ ާގލޯފުލްޔަސް އަންިވލްލޯފު

އެކަްނ އަށް ެގނެްސެގން ތެރެ ރިޒަމްެގ މާނަިއެގޓެރަ ކަށްރިޒަމްެގ މައްސަަލއަ ރަމުޒާހަރާއެއް ކަުމގައި ީވނަމަެވސް ޓެ

ްސ ިވޔައޮންނަ ޮގތުން ެއއީ ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް  ަވނީ. މިހާރުކަމަށް ޓަކައި އެ އުނިކޮށްފައި މި ޮގތަށް ބޭނުން ހިފާފާނެއެ

 މާނައެއް  ރިޒަްމެގިވޔަސް ސުލްޙަެވރި މުޒާހަރާެއްއެގ ތެެރއިން ހިނާގ އެ ބާަވުތެގ ކަމަީކ އެީއ ޓެރައަދި ާގނޫނާ ޚިލާފަށް

 ޭވަގކުރެއެބަ ފާހަ ނަށްތަްއ ހެދިފައިާވކަން އަުޅަގނޑުެމންޮގތަށް ަވރަށް ފަރުާވތެރިކަމާެއކުަގއި ޑްރާފްޓު ނާންނަ

ަގިޑއިރުެގ ެތރޭަގިއ ކޯަޓކަށް ެގންދިއުމުެގ  48އި. އަދި މި ބިލުަގއި އެަބ ފާހަަގކުރޭ ބައިނަލްޢަޤުާވމީ އެހެން ަޤއުުމތަކުގަ 

 24ޚިލާފު މާއްާދއެއް.  އިނޫނުައާސސީއާޤާ. އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ެވސް އެއީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް

ރިޒަމްެގ ހަަގކުރެޭވ މިހާތަނަށް ފުލުހުން އަދި ޓެރަށް ފާނަކޯަޓކަށް ހާިޒރުކުރެެވންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުެމންރު ތެރޭަގއި ަގިޑއި

އަުޅަގނުޑމެން އެހެން ކަމެއް އާދަިއެގ   ކޮށްލިޔަސްކަންތައްތަކުން ނޫންކަުމަގިއ ީވނަމަެވސް ައޅުަގނޑުމެން މުާޒހަރާއެއް

 ޖަހާލަނީ ހަމަ ަގނޑުކޮށް ަގނުޑކޮށްރަ ެގްނޮގސް މުއްދަތު އެހެ ތެެރއިން ެގރަކާތެއްޙަެވރިކަމާއެކު ހިންާގ ޙަހަމަ ސުލް

ފަހަރު  ހުން ބައެއްށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އަދި ފުލުކައޮތް ކަމަެވސް އެހެްނީވމާ، އެްއެވސް ހުރަހެއް މިހާރު ަގނޑުކޮށް.

ުޑ މަށް ދަތިތަކެއް ެވދާނެއޭ. އަުޅަގނޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުފަރާތްތަކުެގ އެބަ ިވދާުޅޭވ ޓެރަިރޒަމްެގ ތުޙުމަތުކުރެޭވ 

ޮގތެްއަގއި ޓެރަރިޒަްމެގ ާވނެ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. ޚާްއޞަދެކޭޮގުތގައި އެ ދަތިތަކެއް ެވސް ހުރެެގން 
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ކަމަށް ޓަކައި އް ދިންއެަވނީނަމަ. އަޅުަގނޑުމެން ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް  ެހކި ލިބޭ ކަމަށްގައި ރަނަގޅަށްއި މައްސަލަ

 4 ޕާސްޕޯޓް މަޖިލީހުެގ މެންބަރަކު ގެ އެހެްނ ދެތިން ރައްޔިތުންެވްސ އަުޅަގނޑާ އަދި އާިއ، ނައިުބ ރައީސް މިއަދުެގ

ނީމަ. އެހެންީވމާ، މި ބޭފުޅުން އެ ތަޙުޤީޤު މަސް ދުަވސް ަވންދެން ހިފަހައްޓާލި އިނޭގތޯ ޕްރެސް ޮކންފަރެންސް ދި

ޚާއްަޞޮގތެްއަގއި  ނުންާވ،ބޭ ކޯޓުތަަކށް ހުށަހަޅައިެގން މި ބޭފުޅުންަވނީނަމަހީ ހަމަގައިމު  ށްހިންާގ ޮގތަށް ހިންާގ ކަމަ

 އަސްލު ޓެރަރިސްޓުންެގ ަމްއސަލަ ބެލުމުަގއި ދަްއޗެއް އޮްނނާނެ ކަމަކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސާ.މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިހާރަށް   ފެންނަ ބަދަލުތަކަކީ މިހާރުންމި ެގންނަން ށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޓެރަިރޒަމްެގ ާގނޫނަ ޝުކުރިއްޔާ 

ުގތު ެވސް ނެތް ޓެރަރިޒަްމ ަވމި މަޖިލީހުގައި މި  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނެ ބަދަލުތަކެއްއަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭ

ނު ބޭނުންކޮށްެގން އަނިާޔއެއް ނުލިބިހުރި ހަމަ އެއްެވްސ މީހަކު. މިއީ ޙަޤީޤަތް އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ެގންނަނީ  ާގނޫ

އަނިޔާއަކީ ރަްއޔިތުްނ  ޅުަގނޑުމެން ެގންނާނަން. އަނިޔާކުރި ފަރާތްތަކަށް އެނެގންޖެހޭނެބަދަލު. މި ބަދަލުތައް އަ

ިއއްޒަތްތެރި  ދޭނަން ދޭނަން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ެވސް ބާރު  ެވސް ބާރު ނޫންކަްނ. ޕޮލިހަށް ންނަ އެްއޗެއް ބަލައިަގ

  މިތަނުގައިން . މި ތިބީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރުނެއްންބިރެއް ުނަގނޭ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެ .ރައީސް

ެވްސ ނެތޭ ހަމަ ރަނަގުޅާވނެ އިްއޒަތްތެިރ  ނިޔާ ނުލިބިހުރި ހަމަ އެކަކު ތި ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނު ބޭނުންކޮށްެގން އަ

ޔަާކއި އުމުގައި ބަާޣާވތްކުރި. ފުލުހުންެގ ތެރެއިން ބަޤަމި ކުރަން. ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކެރޭނެ ކަން

ްށ ސާފުާވނެ މިހާރު. ކޯޓުތަްއ ރަްއޔިތުން ބުނި އެްއޗެއް އެމީހުންނަށް ަވރަ ށްބަޣާާވެތއް ުކރި. ބަޣާާވތަ ެވެގންސިފައިން

ެވްސ ދޭތެރޭގައި  އެކަމާ ކެއް ކުރީ. އަނިާޔެވރި ޙުކުމްތަކެއް ކުރި ކޯޓުތަކުން.އްތަކަްނތަ ސިޔާސީެވެގން ނުޙައްޤު

ދު ކޯޓުތަކަށް ސާފުެވފަިއ އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ރީތިކޮށް ކަންތައް ކުރަން ރައްޔިތުން ބުނި އެއްެޗއް މިއަ

ަލތް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ އުމުިޅ ދަ ަރން ދަސްކުރަންީވ.ކުަތއް ާއއި އުސޫުލެގ ތެރެއިްނ ކަންތައްހަމަދަސްކުރަންީވ. 

ދިަޔއީ  ަޔއީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެކަން އެދިއެ  ކަންތައްަތއް ހިނާގނެ އުމަށް ދިމާާވޤަ ން ޮގތުަގއި ހިންަގްނީވމާ ދެ

ީވ ނިކަމެތިކަން  އިލާތަކަށްޢާ ،ާއއިދެުވނު އަނިޔާ  ،އާއި ލުނު ފަިއސާނުަގނެޭވނެ. ގެއް އްއެޮގތަށް. އެައކުންނެއް އަަރއެ 

 ކުރި މީހުން ކިހިނެއްތޯ އޭެގ ބަދަލުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަނބުރާ ނުހޯދޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަން 

ރައީސް. އެހެންީވމަ، ކަމެއް ނޫން އިއްޒަްތތެރި  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއކީ ާވނެ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނީ

މަށް ުވއުަމށް ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓު ޤަނުާވނެ. ިމއަދު މި އްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ކުރާކަްށ ފަހަކަށް ޖެހިެގނެ
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އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  މަޖިލީހުން ެއކަން ުކރާނެ ންެވފައި. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިދަ ާގނޫނެއް ިމއޮީތ ބޭނުޓަކައި މިފަ

ށް ދިމާކުާރ ކަށް އަުޅަގނޑުެމން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އަނިޔާެވރި ެވރިކަމެއް ައއިސްެގން އަދިެވސް ިތޮގތައެކަން ކުރުމަ

ކުރާެނ ާގނޫނުެގ ބޭނުންކޮށްެގން ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ެވރިކަމަކީ މި ނެ. މިރައްޔިތުން ނިކުންނާ ދިމާކުރުމަކަށް ދިެވހި

  ަގބޫެލއް ނުކުރާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންީވމަ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ެވރިކަމެްއެގ ޮގުތަގެއއް ެއއްެވސް ރައްޔިތަކު

ނުާވނެ އިްއޒަތްތެރި  ޖެހިެގންށްސް ފަހަތަަރއްޔިތުންެގ މަޖިލި އުމަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދިނުމުަގިއ މިޤަ ަވުގަތކު 

ސަުރކާރު ެގަނީއ  ނޫނޭ. އެހެންީވމަ، މި ރައީސް. ަރއްޔިތުން ބުނަނީ އަނިޔާެއއް ބޭނުމެްއ ނޫނޭ. ަވއްކަމެްއ ބޭނުމެއް

ތިކޮށް ރީ  ެއކު ކަންކަން ކުރަން ދަސްކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދު މާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އިންސާފުެވރިކަމާ

 ސް ރައްޔިތުންަނށް ނޭނޭގ ހަމަ އެއްކަމެއް ކަކަމުގައި ހެދިެގން ނުހުއްޓަތެރި މީހެއްޞްން މާ އިޚުލާ މް އަޅަިއެގޔުނިފޯ

 ނުަގެނޭވ އަިދެވސް. އެ  އްެވސް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނުޙައްޤުން އަނިޔާތަެކއް ލިބުނު. އެ އަނިޔާތަކުން އަަރއެ

އުމުގައި ހަމަ އަނިާޔެވިރ ޤަުއމުޤަ ޤަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނުދެއްކިޔަސް ެއއީ ޙަޤީާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދެއްކިަޔސް 

އުމު ޤަރައީސް. މިީއކީެއއް މި ތައްތައް ހިނާގފައި ޮގސް އެބަހުއްޓޭ އިްއޒަތްތެރިެވރިކަމެއް ފެށުނީމަ މިޒާުތެގ ކަން

ރައީސް. މި ތަޖުރިބާެގ ިއއްޒަްތތެރި  ތަޖުރިބާއެއް ނޫން އު އަ ،ުދަވސްތަެކއް އުއަ، މަންޒަެރއް އުކުރި އަޙަންމަލުތަ

އޮތީ. ތަޤުދީރު ނިޔާކުރި ޮގތުްނ މި ަފއިސްމަރުޙަލާ ފަހަނައަޅާ ޮގ އުމުތައް މިޤައަލީަގއި ދުނިޭޔެގ އެހެން 

ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ެވސް  އެހެންީވމަ، މިޖެހިެގން މިއުޅެނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  މިކަމާ އަޅުަގނޑުމެންނާއި

އުުމަގިއ ހިނާގ ޤަލަތުެގ ެއްއެވސް ުމއައްަސާސއަކުން މިއު ޅުަގނޑުމެންެގ ުއއްމީދަކީ ދަ އަ  ،މަެވސްދައްކާނެ. އެހެންނަ

ކަންތަްއތައް ނުކުރުން އިްއޒަތްތެރި ޔަށް ތައްތަްއ އިތުރަްށ ތަކުރާރުިވަޔ ނުދިނުން. އިތުަރށް ޯގހުން ނުބައެދިޔަ ކަން

އަށް ފަްއކާަވމުން. ޯގހެއް ހަދައިފިއްޔާ ހަމަ ކޮންެމ ސީމޮކްރައުމު މިދަނީ ޑިޤަ ނުަގންނާނެ. އްރައީސް. ރަްއޔިތުން ބަލައެ

އެކު ެވިރކަން ކުރަންޏާ ރަްއޔިތުން ަގބޫލުކުރާ އުސޫާލއި، ބާތް ލޯ ، ރުހުމާއިޯގހޭ. ރައްޔިތުންެގ ރައްޔިތަކު ެވސް ބުނާނީ

ޖަމާޢަތަކަށް، ޓެރަރިސްޓް ުގްނެގ ތެރޭަގިއ އެކަން ކުރަންޖެހެނީ. ވަ  ފަލްސަފާއެްއެގެގ މުުކރުހަމަތަކުެގ މަތީގައި ެވރިކަން 

އުމެްއަގިއ ހަމަ ކަޅު ކަންތައްތަކެްއ ޤަ . އާޔާއުމު ލިބުނީމާ ދެން ހިނާގނީ ފޭރުމާއި، ަވްއކަމާއި، އަނި ޤަޖަމާޢަތަކަށް 

ްއ ޔާތުަގިއ ެވސް އެފަދަ މަރުޙަލާއެޙަ އުމުެގ ޤަދިޔައީ. މި އެ އުމުގައި ހިނާގޤަހުރިހާ ކަމެއް މި ހިނަގމުންދާނީ. އެ

 އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެީއ ނާންނަ ދުަވހެއް ނޫން. އެއީ ނުހިނާގ ކަެމއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ފައި ސްއެއޮތީ އައި 

ކުމެ ާވހަކަދައްކަްނ ރަްއޔިތުންެގ ކުރިަމއްޗަށް ނު ެގންއިކަމަތެރިޞްރައީސް. މިއަދު ކިތަންމެ ރީތެިވެގން ކިތަންމެ އިޚުލާ

ތްތެރި ރައީސް. ދިން އަނިާޔެގ ބަދަލު ދުނިޔެމަތީގައި ެވްސ ނަށް ިއްއޒަާވނީ ހަމަ ަވުގން ދިމާކުރިޔަސް ަވުގން

ަގއި އްލެ ޙާންނާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެްއެވސް އެމީހުންނަށް އެކަމުެގ ކަންތަްއތައް ނާ

ީދ  ހަކަށް އަނިާޔެއއްއަަދކު. މީކޮށްެގްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. އަނިާޔެވރިކަމަކީ ދުނިޔެ ބަަލއިަގންނަ ކަމެއް ނޫން މި

ޖަހާފައި އުޅެޭވނެ ކަމަކަށް  ފައި ކަންކަން ކޮށްފައި ބިމުގައި ަވްއކަމާއި ފަސާދައިެގ ތެރެިއން މުދާ ހޯދާ މި 
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އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ަގބޫލުކުރުމަކީ ބޮޑުެވެގންާވ ކުެށއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

 ކީ މުސްލިމުން. އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަން ކުަރންޖެހޭނީ އަބަދުެވސް އިސްލާީމ ރިެވތި ުއސޫލުެގ މަތިންމެންނައަޅުަގނޑު

ދޭތެރޭގައި ެވސް. ޯގސްކޮށް ކުރާ ކަންަތއްތަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެެވން ޮއތް އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ކޮންެމ މީހަކާ

ެވސް އަދި އާޚިރަތުަގިއ ެވސް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން  އިދުނިޔޭގަ  ނެރިމަތިާވމީހާއަށް އޭެގ އާޚިރު ނަތީޖާ އެމީހާއަށް ކު އެ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. . ކީަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޙީދު. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ެގ މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާ

ރައީްސަކން ކުރި ފަރާތެއް އަދި ސިފައިންެގ އެންމެ މަތީ ެވރިާޔ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ 

ލު ބި ސަރުކާރުން މިއަުދ މި ،އަހަރަށް ޖަލަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 13ރަރިސްޓް، ޓެރަިރޒަމްެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ޓެ

ަގުޅ ނދަޢުާވ ނުރަ މު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރަނީ ެޓރަރިޒަމްެގއްބިުލަގިއ އެންމެ މުހި ހުށަހަޅާއިރުަގިއ އެ

، ެގ ޮގތުން ިމ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ެގނެެވނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރުން ހުއްުޓުވމު، ކުެރޭވނެމަުގސަދުަގއި ބޭނުން

 ެވސް ކޮންމެ ކަމެްއ ެވސް ޒަމާނާއި އެްއޮގތަށް ަބދަލުތައް އެބަ އާދޭ. އެކަްނ ކޮންމެ ދާއިރާެއއް ެވސް ކޮްނމެ ކުށެއް

ރެއިން ލިބިފައިާވ ފުރުޞަތުން ާގނޫނުތަކުެގ ތެ  ،ކުޭރ. އެެހންނަމަެވސް ެއޑްާވންްސކޮށް ކަންކަން އެބަ ކުރާ ފަރާތްތަކުން

މު ބަދަލުތަކެއް އެބަ އްނަށް ެވސް މުހިބޭފުޅުން ބަރީޢަެވެގން ެއބަދޭ. އެހެންީވމަ، މިއަދު ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫ އެ

ެގންދާ ިދޔުން އެބަ ުހއްޓުަވންޖެހޭ. ތްތައް ސަލާމަތްވެ ދެންނެިވ ކަންކަން ބޮޑެތި ކުށްކުރާ ަފރާ ެގންނަންޖެހޭ. މި

ކުރޭ.  ިގނަ ކުށްތަެކއް އެކި ޮގތްޮގތަށް އެބަ ދިޔައީ ިމހާރު ަވރަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން ،އީސް އިްއޒަތްތެރި ރަ

ާގނޫނު ެގަނއުމުެގ ބޭފުޅުންނަށް ަވަރށް އަަވހަށް ސަލާމަތްެވެގން އެބަދޭ. މި  ާގނޫނުެގ ެތރެއިން އެ  ،އެހެންނަމަެވސް

ޓެރަރިޒަމް ކުުށެގ ދާއިރާތަކަށް ބަދަލު އައުން. ޭވ ކުރެ މު އެއް މަުގސަދެއްެގ ޮގތުަގއި އެބަ ފާހަަގއްއެންމެ މުހި

ކުރުމުެގ ދާއިރާތަކަށް ެވސް ބަދަލުތަކެއް ެގނައުން. ދަޢުާވ އުފުލުމާއި، ތަންފީޛު ކުރުމާއި،އެއާިއއެކު ކުުށެގ ތަޙުޤީޤު ހަމަ

ަގއި ރިޟްާވން ލާއިރުތަަކށް ބަދިސާޙާމު ކަންކަމުެގ ޮގުތަގއި ފާހަަގކުރެޭވ. ހިނާގިދޔަ އް މިއަދު މުހިކަންކަމަކީ  މި

ެވްސ  ަގއި މަރުތަުކެގ މަްއސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އުމުަގއި ހިނާގިދޔަ އެހެނިހެން ޤަ އާިއ އަދި ެގއްލުާވިލ މައްސަލަ هللا ޢަބްދު

 ެވސް މިދަނީ ޮގންެޖހުންތައް ކުރިމަތިަވމުން. އެ  މިއަދުކަންކަަމށް  އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނީ އޮިނަގނުޑެގ ތެރެއިން 

ަވަނ  2013 ،. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ެގެނިވެގންާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ޮގތުގައި މިނީ ފުރިހަމަކުެރިވެގންދާއްލުޙަކަންކަން 

ލަންާކަގިއ  އިެގން. އަދި ެއއާެއކުަގއިދަ އަހަރު އިންތިޚާބުތައް ބާޠިުލުކރަމުންދިޔައީ ހަމަ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުތަކެއް ހަ
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 ،އެހެންނަމަެވސް ަފރާތްތަކަށް.އް ލިބުނު އެ ެވސް އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުތަ ފަހުން ހިނާގދިޔަ ޙާދިސާގައި އެންމެ

 ނޑުފަހަތަށް ޮގްސފައި. އެހެންީވމަ، އަުޅަގެގ ެއތައް އަހަރެއް  ަވނީ ޤައުމު މިއަދުތެއްެގ ަސބަބުން ޮގ ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ

ކުރިން އަުޅަގނުޑމެން އެބަޖެހެއޭ އެކަެމއްެގ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ޮގތެއް  ބޫލުކުރަނީ ކަެމއް ހިނާގދިއުމުެގަގ

ބަ ހަރުދަނާާވންޖެހޭ. އެ ފަރާތްތަކުން  އެ ތައްމަންޓުދާން. ރާއްޖޭެގ އިންޓަލިޖެންސް ޑިޕާޓްއިުމެވެގންާގ

ސީ ޮގތުން ކުރެުވނު މަސައްކަތެްއެގ ސަބަބުން މިއަދު އެއްެވސް ޔާ. ސިކުރަން އެބަޖެހޭޒިންމާދާރުކަމާއެުކގައި މަސަްއަކތް

ޅޭ ުގ ާއއި. މި ާގނޫުނަގއި އިންޓަލިޖެންސްރެއް ނުކުރެއެ ދާއިރާަތކަށެއް އިުތބާ ށްމަންޓުަތކަރައްޔިތަކު އެ ޑިޕާޓް

ފަިއޭވ. ދާތަކެއް އެކުެލިވއްމާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި  ކުރުމާއި އަދި އެސާމަޢުލޫމާތު ޙިއް

ެވސް ސަލާމަތާިއ  ކަށްނަަވރަށް ހަރުދަނާެވެގން ނޫނިްއޔާ ދިެވހި ަރއްިޔތުން ބޫލުކުރަނީ އެ ޑިޕާމަންޓްަގއަޅުަގނޑު 

ރިޒަމަށް ަވރަށް ޮބަޑށް ބަރޯސާެވފަިއ އޮތް ަޤއުމެްއ. އެހެންީވމަ، ަވރަށް ޮބޑަށް އައަކީ ޓު ރާއްޖެ ރައްކާތެރިކަެމއް ނެތޭ. މި

ޮގތުގައި އެ ދާއިރާ ހަރުދަނާެވެގންދިއުން. ނޑު އެދެން މި ާގޫނނު ފުރިހަމަެވެގންދާއިރުަގއި އެންމެ ފުރިހަމަަގއަޅު

އިުމެވެގންދިއުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވެގންދިޔަ ާގއުލެްއ ޙަމަސައްކަތްކުެރޭވނެ މާ ަގއިމިނިަވންކަމާެއކުއެކަމަށް 

ލިބެމުންދާ   މަނިުކފާނަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓްގައި އެއްސެންކޮންފަރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޕްރެސް 

 މިއަދު އެ ރިޕޯޓް ޔަސްވި ކަމުގައި ލުކުރަނީ އެ ރިޕޯުޓ އެޮގތަށް ލިބެމުންދިޔަބޫަގކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު 

އޭ ޖެހެކަތްކުެރޭވ ޮގްތ އަޅުަގނޑުމެން އެބައް އެ މަސައި މަންޓުތަކުަގިއ ތިބި ބޭފުޅުންނާއި އެތަނުގަ ހަދަމުންދާ ޑިޕާޓް

ރިޕޯޓުތައް އެކުަލވައިެލޭވ. ތަންތަނުގައި  ބަލަން. މާޒީގައި ކަންކަްނ ހިނާގފައި ހުރީ ަވރަށް ދެރަކޮށް. އެ

 މަޢުޫލމާތާއި އެ އެންމެ މުހިއްމު ޙައްޞަމެދުގައި އެ  ަބއެްއެގ ނުފޫޒުން އެ ރިޕޯޓުަތކާ އެހެންނަމަެވސް، ަވކި

 ހިނާގަފއިޭވ. އެހެންީވމަ، ކުރިއަށް  ކެއްތައް ހިމެނިފައި ނެތުމުެގ ސަބަބުން ޤައުމުަގއި ަވަރށް ިގނަ ޙާދިސާތަތުޢުލޫމާމަ

ެވސް އެ ދާއިރާަތްއ  މާއި އަދި މި މަޖިލީހުންލެިވެގްނ ދިއުާވތަނުަގއި އެ ރިޕޯޓުތަްއ ރަނަގޅަށް އެކުލަ  އޮތް

ހަރުދަނާކުރުމުެގ  ،ލުތަކެއްތޯ އެ ދާއިރާތަކަށް ެގެނިވފައި އޮތީދަން ބަހިނަގމުންދާ ޮގތް އެބަޖެހޭ ބަލަން. މިހާރު ކޮ

 ކަމާ ޙަެގ ޞައްއެ ރިޕޯޓުަތއް ތައްޔާރުކުރުުމގައި ކިހާަވރަކަްށ އެ މަޢުލޫމާތު ފައި އޮތީ،ޮގތުން ކޮން ފިޔަަވޅުތަެކއްތޯ އެޅި

ަތކެްއ އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، އްތަމެދުގައި ޢަމަލުކުރެޭވތޯ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާގނޫުނގައި މުހިއްމު ކަން

އިން އަނިާޔއެްއ ނޫނީ ެގއްލުެމއް ުވމުެގ ކުރިން އެކަުމެގ ފިަޔަވުޅ ަރްއޔިތުންނަށް އެ ބޫލުކުރަނީަގ އަޅުަގނޑު

މަންޓުން ހަރުދަނާކަމާއެކުަގއި ހިންަގއިެގން އަދި އެ ޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިަގތުމުެގ ިޑޕާޓްދެންެނިވ މަ  އެޅިެގންދާނީ މި

ބަޔަކު މަަސއްކަތްކޮްށެގންނޭ. އެހެންީވމަ،  ތިބި ންޓުގައި ހަރުދަނާ ރަނަގޅު ތަޢުލީމީ ދަރިން އަދި ޓްރެއިންެވފައިމަޕާޓްޑި

 އަންނައިރުަގއި އެކަން ެއންމެ ރަނަގޅަށް މި ާގނޫނުން ފާސްެވެގން ާގނޫނު ޫބލުކުރަނީ މިަގއަޅުަގނޑު އެންމެ ޮބޑަށް 

ދީނަށް އުޅޭ ހުރިހާ   ،ދީނުގައި އުޅެން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ށް،އިސްލާމްދީނަ އިގަ ރާއްޖޭފުރިހަމަެވެގންދިއުން. އަދި މި

ަގއި ރާއްޭޖގައި ުއޅެޭވެނ ޮގތުއެންމެ ފުރިހަމަ  ޮގތުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބި އިސްލާމްދީނުެގފަރާތްތަކަށް އެ ފުރިހަމަ
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 ގެ ކީ އިސްލާމްދީނުކަރު މި ދެކެޭވ ާވހަކަތަހާމި މަުގތައް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް، ާގނޫނުެގ ތެރެއިން

ޅުކުރުމާއި އެ މިނިަވްނކަމުެގ ތެރޭަގއި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މި ާގނޫނުން ހުރަސްއެިޅެގންދާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނުޑ ޚިޔާލުފާ

 އެއާެއކުަގއި....ނީ ެއކަހަލަ ކަންކަްނ މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ނުާވެނ ކަމަށް. ހަމަބޫލުކުރަަގ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ާވން ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިަވުގތު އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއި

އިޞްލާޙަށް  35ށް ހުށަހަާޅފައި މިާވ ނޫނަކުރާ ާގރިޒަްމ މަނާރަޓެ 2015/32ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ތެރި ކަމަށް ޓަކައި ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތް ސް މި ކުރަނީ. މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްިވހުއަޅުަގނޑުމެން ބަ

 20ނަާވލަން ބޭނުން، ންޙާލު ަހމަ ދަ ދަންނަާވ . ައޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަަވން މަށް ޝުކުރުހީމެންބަރު ޙުސައިން ޝަ

އެ  ،ޤުރުޢާން ޓީޗަރެއް ،ބަރުގައި ހިނާގ މިދިޔަ އަލިފާނުެގ ޙާދިސާަގއި މި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްިވ އުޚުތެއް ންސެޕްޓެ

ޖެހުނު  ެއދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ޙާދިސާގައި ޙާުލގައި ލެއްުވން މާއަށް ސުަވރުޭގެގ ާދއިމީ ނިޢުމަތްމަރްޙޫ

ބައިެވިރާވ ާވަހކަ އަުޅަގނޑު އަދި ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ އަދި އަުޅަގނޑުެމންެގ ޕާޓީ އި ަގއި ޢާއިލާތަކާެއކީަގއި އެ ހިތާމަ

އިޞްލާޙުތަުކެގ  މިހިރަޓެރަރިޒަްމ މަނާކުރާ ާގނޫނަށް ެގެނިވފައި  2015/32ނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދަން

އްލުނުކުެރިވެގން ޙަަގނޑުމެންނަށް ަކންތައްތައް ޅުންބޮޑުާވ އިޞްލާޙުަތކެއް ެއބަހުރި. އަައޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ ކަތެރޭގައި 

ްއލުކުރަން މި ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް މިހާރު މި ާގނޫނު ޙަނޫން. އަޅުަގނޑުމެން  މިއުޅެނީ ާގނޫނެއް ނެތިެގެނއް 

ުރ ކާސް، މި އިޞްާލޙުތަކުން މިއަދުެގ ސަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުކުރެިވދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީެވސް އޮތްޮގތުން

ޙާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ އެހެން ނުބައި ކަންތައްތަކެއް ހުރިަކން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ޭވތުެވިދޔަ 

މުން މި ދައްކަާވިއރުގައި އަާމޒުކުަރއްަވ އެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަފުޅުސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ބަ

ަހކަތަކަކީ މިއަދު މި ސަރުކާރަށް ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ފެތޭ ާވހަކަތަކެއް ކަުމގައި އަުޅަގނުޑ ާވެގންދަާވ އަިނޔާެވިރކަމުެގ 

ފެންނަނީ މި ސަރުކާރު ނޑުމެންނަްށ މި މެއް ނޫން. އަުޅަގލު  ފާހަަގކުރަން. އަިނޔާެވިރުވމަީކ ހަމައެކަނި މީހަކު ޖަލަށް

ހުރިހާ ޮގތަކަށް މި ސަރުކާރުެގ  ތަަވސްކަން އިތުުރާވނެނުެވސް ރަްއޔިތުންެގ މެދުަގއި  ސާބަށްހި އައިްސެގން މިއަދާ

ހިންުގން ބައްޓަންކޮްށެގން ުކރިއަށް ެގންދާތަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކީ ޭއެގ ަވރަށް ރީތި މިސާެލއް. 

ަގިއ ރު ކީ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާެވސް ދަންނަވައިފިން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނަ ޑު ކުރިންއަޅުަގނ

އެކަމުެގ މުހިއްުމކަން އޮތީތީެވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިޒަްމ މަނާކުރުމަށް ނުަވތަ އެކަްނ ހުއްޓުުވމަށް އެންމެ ބޮުޑ 
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ެގ ަސރުކާރުަގއި. މިހާރު މި ބިުލ އޮތް ޮގތުން އަޅުަގނޑު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްަފއި ޮއންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ދަުގލަކަށް ނުާވެނއޭ. ނއްުލކުރާކަްށ އުޙަ މިހުރި މައްސަލަތައް އިންނަވައިފިން އަުޅަގނޑުެމންެގ ތެރޭގަ ދަ

ްށ ، މިއޮއެހެންނަމަެވސް، ީމގައި ބޭުނންަވނީ ޒިންމާދާރުކަމާެއކީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާެރއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު  .ނޫން ކަންަތްއތައް ސިޔާީސކުރަނީކީ އަުޅަގނޑު މި ،ދިސާ ހިނަގިއެގންދިޔަިއރުަގއި ޙާބޮޑު 

ޮގުތގައި ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޙާދިސާ ހިނިގ ދެަވނަ ދުަވހު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުްނ  ބޫލުކުރާަގ

 .ކުރާ ކަމެއްމަބޮުޑާވ ކަމެއް. ހިތާަވަޑިއެގންނެުވމަީކ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަން އަށްއުޯޔކު ސިޓީރާއްޖެ ދޫކޮށް ނިދޫކޮށް މި

ެވސް ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދުަތްއ  އަދި އަުޅަގނޑު މިކަން ކުްށެވރިކުރާ ާވހަކަ

ާގނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުާރ  ،ާގނޫނުތައް ރިިވއުކޮށް  ކޮށް،ާލޙުަގވާއިދުަތއް އިޞް، ޢާކޮށްމުާރޖިަގާވއިދުތައް  ،ރިިވުއކޮށް

 އް އެންމެ އިސްކޮށް ުކރައްަވން ހުންނެިވ ބޭފުޅާ މިއަދުެގ ދައުލަުތެގ ބަންޑާރަތަކަ ދައްާކއިރުަގއި މި ކަންތައްާވހަ

ބައްލަަވން އެ  ގ ރޭސިން ޕްރިްކސް ްގރޭންޑް  .މުބާރާތެއް ބައްލަަވން ގ ނައިބު އެ ހުންނެީވ ސިންަގޕޫރުގައި ރޭސިން

 ެގން އެތާނަގއި އެ ހުންނެީވ އެ އި ދުަވހު ަވޑަ އަނެއްނޫން  ިގއަށް ޙާދިސާ ހިނރސިނަްގޕޯ ންއިންޓަހުންނެީވ މެންހެ

މި ބޭބޭުފޅުންެގ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިތާނގައި ެއ  އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ކޮަބއިތޯރޭސް ބައްަލަވން. 

ރަްއޔިތުންެގ ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅުން މި ދައްކަނީ އަނިާޔެވރި ާވަހކަ.  ބޭފުޅުން މިއަދުެގ ސަރުކާރަށް 

ސަުރކާރު ކުިރ ޓަކައި މި  ކަންތައްތަެކއް ރަްއޔިތުން ބޭނުންެވެގން އަދި މި ސަރުކާރު ައއުމަށް  އްއަސާސީ އެތަ

ްއޔިތުންނަށް ދެއްކި ދަޅަ އަދިެވްސ މަސައްކަތްތަުކެގ ތެރޭގައި ަރށްރަށަށް ޮގސް ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ޮގސް އެ ރަ

މަސްދުަވސް  8ހިތާމަކުރޭ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ފެންނަން. އެ ރައްޔިތުން އެކަމާ

ޓަކައި ެގަނއި ބަެޖޓު ހުސްކޮށްލައި އޭެގފަހުން  އެަތއް ކަންަތއްތަެކއް ކޮްށދިނުމަށް ޓަަކއި ނުަވނީސް ރަްއޔިތުންނަށް

ދިެވހި   ތެއް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަްށ ނުކޮށް ސަރުކާރުެގ ދުަވްސތައް ުގނަމުންދާތީ މިޙަޖެޓުެގ ެއްއެވސް ރާެގނައި ބަ

 އަނިާޔއެްއ ދެޭވެނ ޮގތަކީ. މި ބިލުަގއި ދިެވިހ ރައްޔިތުން މިއަދު ކަންބޮުޑޭވ. ކޮބައިތޯ ަރއްޔިތުންނަށް މިައށްުވރެ ބޮޑު

ހުރިއްޔާ ހުިރ  ލައިެގން  އެބަ ހަްއޔަރުކުރޭ. ހައްޔަުރކޮށްފައި ޭއނަ ޮގތުންދާރައްޔިތު މީހާ މަުގމަތިން ހިނާގފައި

މި މިއީތޯ އޯާގެތރި ސަރުކާރެްއެގ ސިފަައކީ. އެހެންީވމަ، ާގނޫނުތައް  ،ްތތެރި ރައީސްޒައެްއޗެއް އެބަ ބާލާ. ިއއް

 ސިލުނުާވ ޙާން މި ާގނޫނުން ޓުަވެގންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރަން ނުަވތަ ޓެރަރިޒަމް ހުއް

ތަކަކީ މިއީ މިއަދު ސިޔާސީ ބަޔަކު ސިޔާީސ ޙުެވސް. ސީދާ މި ެގނެޭވ އިޞްލާ ކަމެއް ނެތޭ މީެގ ކުރިން އޮތް ޮގތުން

 ސިޔާސީ އެހެން ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތްުކރާތީ އެ ކަންތައްަތއް....ކާރަށް ސަރުބަޔަކު މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރާީތ ނޫނީ 
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މާަވށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ނީަވމިަވުގތު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:މާަވށު 

ރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ ެގނައުމުެގ ބިލާ ބެހޭޮގތުްނ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޓެ

ލިސް ޗުއްީޓަގއި ދިޔައީ މަޖި މި ބިލު ހުށަހެޅިެގން މި ، ދަންނަާވލާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ެވސް އެްއޗެއް  އަޅުަގނޑު

ޕާޓީތަކަށް ޚާއްަޞކޮށް މެޖޯރިީޓ  އި ހިމެނޭއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގަ އި  . ހުށަހެޅިެގންދިަޔއިރުއޮްއާވ އެންމެ ފުރަތަމަ

 ެގއެެހން ޕާޓީތަކާއި ާވހަކަދަްއކަިއެގން މި ބިލު އަަވްސކުރުމު ފުރުޞަތުއަށް ލިބުނު ކުރާ އެމް.ީޑ.ޕީލުސީމިއަދު ތަމް

 ގެއަްށ ފީޑްކުރާނީ ުނަވތަ ، މިސަުރކާުރން މި ބިލު މަޖިލީހަށް  މިއުޅެނީ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަަވންނަމަބޭނުންފުޅު

ާވނަަމ  ށްކަމަ ންއެހެ ިވސްުނނީ. ފުރަތަމަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަމު ަމއްސަލަެއއް އޮެވެގން އްފޮނުާވނީ ަވރަށް މުހި

އަދި މިތާނަގއި ތިއްެބިވ އެހެން ޕާޓީތަުކެގ ެވރިންނާއި ާވހަކަދަްއކަިއެގން މި ބިލު ސަރުކާރުން ފޮނުވި  މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާ

ކޮށްލާަފިއ އޭެގ ހަފްތާއެއްަވރު ދޫ، ެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސްއަަވސްކުރުމު އޮޅުންފިލުާވދެއް ުގސަމަ

ނުކުރާށެކޭ ނޫން   ަގިޑއިރު ެއބަ ހޭދަކުރޭ ބަހުސްކުރުމުގައި. ބަހުސް 4ދު މި ތަޅުމުގައި ހަމަ އައަނެއްާކެވސް މި

މިތަނަށް މަޖިލީހަށް، މަޖިލީހުގެ   ދެއްތޯ ޖެހޭނަމަ އެބަމީެގ މުހިންމުކަން އޮވެއްޖެ ،އެހެންަނމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އި އަށް ލިބިފަޮގނޑި އެމް.ޑީ.ޕީ 65 މިތަނަށް ލިބެން. ސް ޕާޓީތަކުެގ ފުލް ޕްރެޒެންޮގތަށްރައީސް ެވސް ހިމެނޭ

ޖެހޭ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި އަންނަން ނަމަ އެބަމު އްސަުރކާރު ސަރުާކރަކަށް އޮތީ. މި ބިލު މުހި ެގއެމް.ޑީ.ޕީ

ރަސްމީ  އީސް ެވސް ހުންނެީވ މިަވުގތުމަޖިލީހުެގ ރަލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުަގއި ޢުނޭގތޯ. ައޅުަގނޑަށް މައި

ްއޔާ، ެވއްޖެއެހެންއިނިގރޭިސިވލާތުަގއި ކަމަށް ބޮޑަށް ައޑުިއެވނީ.  މިސާލަކަށް. ކަމަށް ެވާދނެދަތުރުފުޅެއްަގއި 

އީސް ނިއުޔޯކަށް އެ ަވޑަިއަގތީ. މިީއެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ެވސް ނެތި

ކަމެްއ ނޫން. މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ލަންޑަންގައި. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ެގ ާވ ކުރަންާވަވރު އް މު މައްސަލައެއް އޮއްހާ މުހިމި

ށް ބޮޑަށް ލަފާކުެރެވީނ ކުރެުވނީސް ކަމަށް އަުޅަގނޑަނިުއޔޯްކގައި. މިކަްނ ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް އިްނތިޒާމު ރައީސް

ނަމަ ރަނަގޅުީވސް ނިކުފާނު ފޮނުިވމަންޑަންަގިއ ހުންނެިވއިރު އެރައީސް ލަ ެގމަޖިލިސް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ާވަހކަ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއީސް މަުޑކުރަްއާވފައި އިނޭގތޯ. ަރއްަވން ކުރުނިއުޔޯްކއަށް ތަޤުރީ

. އްމު ކަމެއްމުެގ ކަންތަކަކީ މުހިރިޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނު އިޞްލާޙު ެގނައުއޮތް. މި ޓެރަބެއް އެބަޖެހޭ ސަބަމި  ދައްކަން

މުޅި ަވރަށް ކުަޑކުޑަ، ަވރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން ކީ ދަސާތި ުގޖެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އި ިވސްނަން އެބަ ،އެހެންނަމަެވސް

ޚަބަރުތަކުން  މިއަދު ކަމެއް. ބަންދުެވެގން ހިނގައިދާނެއް ާއމްދަނީ ަވންނަ ހުރިހާ ދޮރެ، ިއުގތިސާދުދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ކުރާ ޓްރެެވްލ އެޖެންްޓ މުޅި ދުނިޔޭެގ ެވްސ އެންމެ ބޮޑު ުޓއަރިސްްޓ ޖެނަރޭޓް ނީދައަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއިވެގްނ މި
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ެގ އެހީެއއް އެމީހުންެގ އެމެރިާކ ޑޮލަރު މިިލއަން 250ން. ކަ ރަޕްޓްިވ ނުަވތަ ަވމުންދާކްއޮޕަރޭޓަރ ބޭްނކްޓުއަރ ނުަވތަ 

 އިަގއާރަބިޢަދީފެންނަނީ. ސަޢު ތަން މިޖެހޭނދަ ކަމަށް ާވނަމަ އެންމެ ބޮޑު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރ އިސަރުކާރުން ނުލިބިއްޖެ

ރިޒަމްެގ ތެޭރަގިއ އޮްތކަން ޓެރެިރޒަމްެގ ޖަމާޢަތްތަކުން އަދި މި ބިރު ޓެރަ  ޯރކޮށްލުމާއެކު ރޯކޮށްލިތެޔޮ ަވޅުތަުކަގިއ 

ަގއި ެވްސ ލޭރަށް މާ ެވރިމި ދިޔައިރު ިދެވހިރާއްޭޖެގ  ެވެގންުލގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހުރިހާ ކަމެއްޙާއިނޭގ 

ދާއިުރ އަެންއކާ މިހާ ައޑަށް ބާރުލާފައި މަޖިލިސް ތެރެއިން މި ައޑު  ދިޔައީ. މިބޮޑު ޙާދިސާެއއް ހިނަގިއެގްނ 

ދިޔައިރު ހާމަކުރަމުން ސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުެގ ލިސްޓްރިސަރުކާރުން ހާމަކުރީ، ޓެރަ އިްއާވއިރު އަދި ލިސްޓް

އަުޑަގދަކޮށް މި ާވހަކަަތއް ެދއްކީމަ މި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކޮށްފާނެ  ، މާނގި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުެރެވނީ ކީްއކަން ނޭ

ދެްއ ުގސަމަކަށް ހަދަިއެގން އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންާވ އަމި މަޖިލިސް ޓޫލް ނުލާ އަސަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާ

ނަމަ މި ބިލު  މުއްލު މުހިމި ބި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮްށެގންާވނެ ކަމެއް ނޫން.ން ކުރުމަީކ ސިލުކުރަން މިކަޙާ

މުކަްނ އްމުހި ،މިކަން ކުެރުވނީސް. އެހެންނަމަެވސް .ހަފްތާއެއް ތެރޭަގިއ ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނިންމޭނެ 

ފެންނަނީ. މިއަދު   މި ަތންކުރަމުންދާއްކަތްފައި ޭއެގ އަެންއކޮޅަށް މަސަދީމަޖިލީހުގައި ހަމަ މަޖިލީހަށް ކިޔައި

 އަދި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ކަން ތްެތރި ރައީސް، މިފަދަ ބިލުތައް މިޮގތަށް ހުށަހެޅުމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިއްޒަ

ނަށް ހަމަ މުޅިން ަގނޑުމެންކިޔުން ިމއަދު ައޅު ތަާފތުާވނެއޭ ކީ 19އެޖެންޑާ  ކުރެެވމުންދާ ޮގތުން ތި ބޭފުުޅން އިސްެވ

ދުނިޭޔެގ  ،ހިފީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަނެއްޮކޅަށް ފެނިެގން މިދަނީ. އެހެންީވމާ، މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް އެބަ އުނދަޫގޭވ . ދުނިޔޭެގ ،އަންނަމުންދާ ބަދަލާއިމި ދަށް މިއަދު ސާތިުގއި

ޮގނޑި ދިންއިރުަގއި ެވސް މިތަނުން  65ިވެގން މިދަނީ. ދެނތުކޮެޅްއެގ ެވސް މަޑުން ނީމި ހަމަ އެންމެ ަވުގ

ދާން ަގިއ އަޑުަގދަކުރާތީ ައޅުަގނޑަށް މި ބަހުސްގައި ކުރިއަށްތަޅު މެންބަރުން މާ އަޑަށް ބާރުލާފައި މި އިްއޒަތްތެރި

ށް އެދެން ތި  ށް ބޮޑަށް އެދެން، ަވރަށް ބޮޑައިހަށް ކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު ަވރަމިަވުގުތ ދަތިާވތީ، އަުޅަގނޑު 

އް ކޮންޓްރޯލްގައި ަބއިތިއްަބއިެގން ިމކަން ކުރިއަށް ެގންެދުވން. ޅެލިބިފައި އޮތް މެޖޯރިޓީގައި ިމފަދަ ބޭފުޅުން ތަންކޮ

ބޭފުޅާއަށް އެހާ ރަނަގޅަްށ  މައްސަލަ ެވސް އެ މައިަގނޑު  ރަނަގޅަށްިވއްޔާ މިއަދު މި ބަހުސްކުރެޭވ

 ނޯެވދާނެ. ަޑއިެގންަފއިއެނިގަވ

 

  ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 ފުޅު ދައްަކާވއިރުަގއި ފުރުޞަތު ދެއްަވިއެގން ތިއްބެުވން އެދެން.ކު ާވހަކައާދެ! މެންބަރަ ން،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު
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ޖެހޭ މަޑުމަޑުން ޒަތްތެރި ަރއީސް. ތިކަހަލަ ޮގތަކަށް ނަަމެވސް މިފަދަ ޭބފުޅުން އެބަަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިއއް

މިތާ ބައިތިއްބައިެގްނ މަޑުމަޑުން ަވން. ެއއްޮގެތއް ނެތިއްޔާ ބުއްފުޅި ޖައްސަިއެގން ނަމަެވސް އް ހައްދަތިބޭނެ ޮގތެ

 ތްތެރި ރައީސް.ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަަވބަހުސްކުރެޭވނީ. މިފަދަ ބިލުތަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .އުޝާމްމެންބަރު އަޙްމަދު  ަޒތްތެރިއިއް  ރާެގިވލިމާލެ ދާއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: އުޝާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލިމާލެ

ުގޅޭޮގތުްނ  ާގނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޓެރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި މި ން. ނަާވލަކަެމއް ދަން ފާހަަގކޮށްލެޭވ ދެތިން  ހަމަ ެވސް އަޅުަގނޑު

 ކަންބޮުޑާވ ހުރި. އަިދ އަުޅަގނުޑ ަވރަށް ކަންކަން ެވސް ހިމެނިފައި އެބަ ަގއި ަވރަށް ރަނަގޅުަތކުިމ އިޞްލާޙު ބިލުގައި

ލާޙު ައޅުަގނޑު ތް އިޞްަވަނ މާއްދާއަށް މި ހުށަހަޅާފައި އޮ 4އެޮގތުން  ހުރި.ކަންކަން ެވސް ހިމެނިފައި އެބަ

ކުރުން ހުއްޓުުވމަްށ ުގޅިެގން މި ާގނޫނު ބޭނުން ިސޔާީސ ކަންކަމާ ދެކޭޮގުތގައި ިމއީ ަވރަށް ަރނަގޅު ިއޞްލާޙެއް.

 ާވތީވެ ކަމަށް  ކަމެއްމުއްކުެރިވފަިއ އޮތުަމކީ މުހިުލކޮށް ޑިފައިންސީތަންޮކޅެއް ތަފް ކަންކީ ކޮބައިމަލަ ޢަިރޒަމްެގޓަކައި ޓެރަ

އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޭއެގ އިތުރުން ބޭުރ  ކަމަށްމު އިޞްލާޙެއް އްއްދާއަށް މި ެގނެިވަފއި އޮތް އިޞްލާޙަީކ މުހިމާަވަނ  4

ރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް  ޓުުވމަށް ޓަކައި އަިދ ޓެރަދިެވހިން ދިޔުްނ ހުއް ހަނުގރާމަތަކުގައި ޤައުމުތަކުަގއި ކުެރޭވ

 އަންނަ ރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ހަނުގރާަމއިަގއި ަބއިެވިރެވފައި އަނބުރާތުއިއަދި ޭއެގ ހުއްޓުުވމަށް ޓަަކއި  ރުންތާއީދުކު

ލާޙުގައި ހިމެނިފަިއ މި އިޞް ފަދަ ކަންކަމަކީ މި ބިލުގައިތްތައް ހިމެނުންމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާޢާޢަމެދު އިމީހުންނާ

ގައި ަބެއއް މާއްދާތަކަްށ ަވނަ ބާބު 4އޮީތ މި މި ޑުުވންންބޮކަ  ގެ ައޅުަގނޑު ،ސްމު ކަންަތއްތައް. ެއހެންނަމަެވއްއޮތް މުހި

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން އަޅުަގނޑަށް  20ތަކާއި ުގިޅެގން. ެއޮގތުން ޙުލާޞްހުރި އި މި މިހާރު ެގނެިވފައި

  އެބަދޭ.ބޮޑަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިެގން ަވރަށް ިޒންމާތަކަކަށްގައި ކޯޓުތަުކެގ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައި އޮތް ަގބޫލުކުެރޭވ ޮގތު 

ަވަނ މާއްދާެގ ދަށުން  16އަސާީސެގ ންނަނީ ޤާނޫނުއޮ ަވނަ ާމއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއ މި 20

ތް ޒިންާމއަށް ހުރަސްެއޅޭ ން މަތިކޮށްފަިއ އޮއަސާސީަމއްޗަްށ ޤާނޫނު ލަތުގައި ކޯޓުތަުކެގޙާްއ ހަނިކުރެޭވ ޤެއްޙަ އަސާސީ 

މިކަަމކީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ަކމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން.  ހުށަހެޅިފައި އޮތީމަ ޙުްޞލާއިޮގތަށް މި ާގނޫނުެގ ިމ 

ަގޑިއިރުްނ  24ބެހެއްޓޭ މުއްދަތު ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން މީހަކު ބަންދުގައި  26ަވނަ މާްއދާ އަދި  22މީެގ އިތުރުން 

އަުޅަގނޑު  ލާފުކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.ޚިައާސސީއާިއ އިރަްށ އިތުރުކޮށްަފިއ އޮތް އޮތުމަކީ ޤާނޫނުަގޑި 48

ފުރަތަމަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެޭވނީ އެކަީށެގންާވ ެހކި  ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ެގ ަދށުން 22ޮގުތގައި މި ާގނޫނުެގ ދެކޭ
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 24 އިތުުރ ކަމަށްާވއިރުަގއި އެ ހެކި ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމައްަޗށް ހުށަހަޅާ ބަންދުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްހުރެެގން 

ެވްސ  ެގ އިތުރުން މީ  ނުކުެރޭވ. ަގިޑއިރަށްުވެރ އިތުރު ުމއްދަތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫެލއް

ކަްނކަމަކީ މި ބިލު  ަވނަ ބާބުެގ ދަށުން ހަނިކޮށްަފއިާވތީ އެ 4ތަެކއް މި ޤުއްޙަ ން ލިބިދޭ އެތަްއ ބައިަވރު އަސާސީޤާނޫނު

މީެގ އިތުރުން  ސާކުާރއިރުަގއި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން.ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ދިރާ

ހުރިހާ ދުަވހު ދެއްކި އެންމެ އޮްތ ހުަގއި މިދެން އޮތް ކަންޮބޑުުވމަކީ އަުޅަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ އަޅުަގނޑުެގ

ފުލުހުންގެ  .އައްަސސާަގއި ހުރި މައްަސލަތަކުެގ ާވހަކަ ފުލުހުންެގ މު މުހިއްމު އެންމެ ބޮޑު އެްއ ާވހަކަައކީ

 އަެނއްާކެވސް ފުލުހުންެގ މުއަްއސަސާއަށް އިތުރު ބާރުތަކެްއ އްލުނުކޮށްޙަމައްސަލަތައް  ހުރި މުއައްސަާސގައި މި

މި މަޖިލީހަށް  މިތަނުަގއި ދެެކިވއްޖެ މި ބިލު  ެގ ާވހަކަ މިއަދު ދެެކޭވތީ އަޅުަގނޑުެގ ކަންބޮުޑުވްނ އެބައޮތް.ދިނުމު

ުގިޅެގން މި މަޖިލީހުަގިއ   ރިޕޯޓާމި ނެރުނު ރިޕޯޓް. އެ ޒަްނއަކީ މި ރިޟްާވން މައްސަަލިއަގިއ ހުށަހެޅުމުެގ އެްއ ރީ

 ެވސް. އެ  ރަކު ިވދާޅުެވއްެޖ ރިޟްާވނު މަރާލީ ފުލުހުންެގ އިދާރާއިންނޭބަހުސްކުރެުވނުއިުރ މަޖިލީހުެގ އެްއ މެންބަ

ަގއި ރައްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ކަންބޮުޑުވން ްއސަސާާއއި ދޭތެރޭލެަވލްއަށް ފުލުހުންެގ މުއަ 

ފޯމްނުކޮށް އަދި އިތުރު  ނުކޮށް އެ މުއައްސަާސެގ ކަންތައްަތްއ ރި ގައި އެ މުައއްސަާސ އިތުރަށް ހަރުދަނާ އޮތްއިރު 

ކުރެިވެގންދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އިތުރަށް ޙުލާޞްމުއައްަސސާއަށް ލިބިދޭ ޮގތަށް މި ާގނޫނު އި ބާރުތަކެއް ފުލުހުންެގ

ަގއި ިމ ޮގތުގައި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަދި އަުޅަގނޑު ދެކޭ  ދޭތެރޭަގއި އެކަމާ

  ފުރުޞަތަށްދެއްިވ ތަެކއް ެގނެެވންާވނެ.ޙުލާޞްޔަތްކޮށް އިތުރު އިޢާކަންކަމަށް ރި  ދާއިރުަގިއ މިކުރަމުން ކަތްމަސައް

 ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ލަޠީފް.  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

އަދި  ދައްަކަވން އިތުރު ާމިގނަ ބޭފުޅުން ނެތުމާ ާވހަކަފުޅުިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއް 

ޕާލިމެންޓްީރ  އިން މިނެޓެއްހާ ަވުގުތ އިތުރަށްެއކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކަނަޑއެޅިަފއި އޮްތ ަވުގތުެގ ތެރެަވުގުތ އޮތުމާ

ން ަވަރށް ބޮޑަށް އެދެން އަުޅަގނޑު. ެދއްުވ އެީކަގއިއިޒުަނއާ އެީކަގއި ލޯރގައި އިންނެުވމާ ެވސް ފް ުގރޫޕުެގ ނައިބު ީލޑަރު

އަޙްމަދު   ބަރުބިލަށް ާވހަކަފުޅު ދައްކަަވމުން ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ މި

ެގ ރަީއސް ޔާމީނުެގ އަނިޔާެވިރކަމު އަޅުަގނޑު މިހިރީ ހަމަ އަޖައިބުެވ އަންތަރީސްެވަފއި. ޝިޔާމު ދެއްކެިވ ާވހަކަފުޅާ

ރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ީލޑަރެއް މުޅި ދުނިޔެ އެނޭގކަމެއް ެއއީ މި  ާވހަކަ ެއއީ މުޅި ދުނިޔެ ަދންނަކަމުެގ ާވހަަކއެްއ.
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ން ކުށް އެތައް ބަިއަވރު ޮގތްޮގތަ ކައެަތްއ ބައިަވރު ރަްއޔިތުންނަ ނުކުރާ. ލާ އަނިޔާ ލަށްނެތްކަން ހައްޔަރުކޮށް ޖަ

ދީ   ބުނެ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްދިނީ އަދި ނުިވތާކަށް ފުލެޓް  ކުރި ޖެއްސުމާ ސަރަވންޓުންނަށް އެކޮށް އަދި ިސިވލްއަނިޔާ

ހޫރިއްޔާއެްއެގ ސަރުކާުރ ބަދަލުކޮށް މި ސަރުކާރު  ރައީުސލްޖުމް އެމީހުން މަުގމަތިކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ހިންިގ

އެކީަގިއ ަގޅަްށ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ކަންަކން ކުރަން ފެށުމާއެ ހުރިހާ ކަމެއް ނުއަތަށް އަނބުރާ ރަނއައިސް 

އަނެއްާކެވސް ރަީއސް ޔާމީނުެގ ޕާޓީތަކުން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ ނައިަފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ 

 ށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.ކަމަ ތުގައި ނެތުނީމަޙަޤީޤަެވސް  ންަވރުދައްަކަވނީ ލަދެއްެގ ޒައްެރއްެގ މި ާވހަކަ އެ އެ ންބަރުމެ

 ގައިމުެވސް ނުކެރޭނެ.ދިމާލަށް ދައްކާކަށް ހަމަ ުގޅޭޮގތުން ެއހެން މީހަކާ އެހެންނަމަކާ އެފަދަ ާވހަކައެްއ އަނިޔާެވިރކަމާ

 ނޫން. ރައީސް ޔާމީނު  ކާރަކީ ސިހުރު ހާހޫރައާއި ފަންޑިތައިެގ ސަރުކާެރއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ސަރު

. އެހެންީވމާ، ތަންތަނަށް ަވޑަިއަގންނަާވއިރު އަދި ްއސަށް ބައްލަަވިއެގންއެްއޗެ އެ ްއީވކުރައްާވ އުޅުޅުދަތުރުފު

އްދަ ޙު ހީެގ އެްއޗެ އެ ެނޭވ.ކޮންެވންޝަނާއި ޖަލްސާަތއް އޮންނަ މުއްދަތުަގއި އޮންނަ ދުަވސްތަުކގައި ަވަޑއިނުެގން

 ތަކާއި ެޝޑިއުލްތައް ހުރީ ޭރިވފަެއއް.އިެގންެނޭވ ޮގަތކަށް ނޫން ރައީްސ ޔާމީނުެގ ޕްލޭންނޫނީ ަވޑަ ލިބުނީމަ

ސިހުުރ  މި ސަރުކާުރެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަކންކަން ކުރަްއަވނީީކ އަދި މި ސަރުކާރު ތަބާަވީނކީ، އެހެންނަމަެވސް

ިއަގީތ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަވޑަ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރުަގއި އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ތައަކަށް ނޫްނ.ހާހޫރައާއި ފަނޑި

ކެބިނެުޓެގ ، ދިެވހިާރއްޖެއަށް މިަވުގތު މާލެއަށް ދިމާެވފައި އޮތް ކާރިސާެއއް އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް ،ރަނަގޅު

ަވޒީރުން ަބރާބަރަށް ދުަވހުން ދުަވހަށް   ާވލުކުެރއްުވމަށްފަހު އެށްފަހު ަވީޒރުންނާއި ކަންކަން ހައް ުވމަބައްދަލުުވމެ

. އެހެންީވމަާކއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްއަވންޖެހޭ ދަނީ ކުރަްއަވމުން ހޭ މަސައްކަތް އެަވުގތުން ަވުގތަށް ކުަރްއަވންޖެ

ކުރެޭވނެ. ކަންކަން  އެ ިވެގން ކުަރންޏާނުޖެހޭ. ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެ ކަންކަން މެދުކެނޑިފައި ހުއްޓިފައި ހުންނާކަށް

 ޖެހޭ އެހެން މަސައްކަތްތައް  ކުރައްަވންޖެހޭނެ. އަދި ކުަރއްަވންެވސް ފުޅުތައްދަތުރު ޖެހޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްަވން

 ޭވނެ.ކަންކަމެއް ުނކުރެއް  ސިހުރު ހާހޫރައަށް ބަރޯސާީވމަކާެއއް އެ ،އެހެންނަމަެވސް ެވސް ކުަރއްަވމުން ެގންދަާވެނ.

ރަކުން ކަންކަން ކުރާ ޮގްތ ބޭފުޅުންނަށް ިއންތިޒާމުެވފައި އޮންނަ ސަރުކާ  ތުކޮެޅއް ނަާގނެ އެދުަވސްކޮެޅއް ަނާގނެ ަވުގ

އަނެއްާކެވސް ެއއްެޗއް  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި ބިލުގައި ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު އެދުނީ ޓަކައި. ދެނެަގތުމަށް

ބޮޑުކަމުން އިތުރަށް ދެތިން ނުކުތާއެއް ން ކަުގޅޭޮގތުްނ މުހިއްމު  ހުރި ކަންކަމާ މި ބިލުަގއި  ދަންނަާވލަން.

މަެލއްެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ ޢަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި ބިލުަގއި އޮތްޮގތުން ޓެރަިރޒަމްެގ ފާހަަގކޮށްލުމަ

އަްއސަސާއަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެންުގމުން ެއ . ފުލުހުންެގ މުއޮންނަނީ ފުލުހުންެގ މުއަްއސަސާއަށް އަންަގން މި

މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާއަށް ފެިނއްޖެ  މަޢުލޫމާތަކީ އިންޓެލިޖެންސްެގ އިދާރާައކަށް ދޭންޖެހޭ

މި ބިލު   މިހާރު  މިއޮތީހިނދެއްގައި އެ އިންޓެލިޖެްނސްެގ މުއައްަސސާައކަށް ެއ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ޮގތަށް 

ތުރުްނ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގިއ އޭެގ ބަދަލުަގއި ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސެގ އި ،އެހެންނަމަެވސް ރެިވފައި.ފަރުމާކު
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ޮގތަށް މި ބިލު މަުގފަހިެވފަިއ ެވސް އެ މަޢުލޫމާތު ދެޭވ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ުނަވތަ ަކއުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަަރށް

ެގ މުއައްަސސާައށް ލިބި ފުލުހުން ސްކްރީންކޮށްފައި އެ މަޢުލޫމާތު ދޭނެތޯ ެއކަނި ފުލުހުންހަމަ އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް.

ކޮންމެ   ދަކޮންމެފަ ދެންނެީވ މި މު ރަްއޔިތަކަށް ެއ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީމަ އްލުގައި އާނޫންތޯ ނިންމުމުެގ ބަދަ

 އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމ ެވސް ށްއައް. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްކަމެޮގތަށް އޮތުމަކީ މުހިއްމުެވސް ދެވޭ  މުއައްސަާސއަކަށް

މިހާރު   ށްތެއް ކަމަޢާމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަ އިކުރުމުގަ ެއީކގައި ކޯޓު އަމުރަާކއި ނުލައި ހައްޔަރުހަމައެއާ ެވސް. ސެންޓަރަށް

 އްދަދެޭވ ޮގތަށް.ޙުއިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން މަތީެގ މުވައްޒަފަކަްށ އެ ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި މިޮއތީ ސަބް

ކޮށް މުކޮށް އަތޮޅުތަކުަގއި ނުަވަތ އަތޮޅެއްެގ އެންމެ އިސް އް ަގންަނާވނެ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރުންނަކީ އާއެނިގަވަޑއި

ޓެރަިރޒަމްެގ މައްސަަލއެްއގައި ކޯޓު އަމުރަާކއި ނުލައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުެގ  ،ހުންނަާވ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަެވސް

. އެސިސްޓެްނޓް ކޮމިޝަނަރުން ފެށިެގން ތަންކޮޅެްއ ދަށް ރޭންކެއް ކީ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއިދޭން އެ ރޭންކަ އްދަޙު

  ފުލުހުން  ަވންޏާ ނޫން ޮގތަކަށް އޮެވްއޖެ ކަމަށްއްަދއެއް ިދނުމަކީ އެޙުނިއްޔާ އެފަދަ މަތީެގ ރޭންކެްއެގ ބޭފުޅަކަށް ނޫ

ޮގުތަގިއ ން، އަޅުަގނޑު ދެކޭއެހެންކަމު ފައިދާ ނެުގމުެގ އެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އޭެގ ނާޖާިއޒު

އްަދ ޙު މަތީެގ ބޭފުޅަކަށް ނޫނީ އެ ޭއެގ. އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު ެއއީ ރަނަގޅު ފެންަވެރއް، ރަނަގޅު ރޭންެކއް

ެވްސ  އޮތް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، މި ބިލުގައި އެބަރަީއސްއެީކގައި އިްއޒަތްތެރި ނުދެޭވ ޮގތަށް ބޭްއުވން. ހަމައެއާ 

ޭވނެ ނެ ނުކުރެ ޭވަދބު ލުއިކުރެޢަެވސް އަދި  ކުށްތަކެއްދެއްޭވނެ ޢާފް އަދި މަ ަބޔާންކޮށްފައި އްޭވނެ ކުށްތަެކއްނުދެ މަޢާފް

ތެއްެގ މަޢުލޫމާތު ޢަން އޮތްއިރު އަުޅަގނަޑށް ފާހަަގޭވ އެބަ ޓެރަިރސްޓު ޖަމާމިހެ ކުށްތަކެއް ަބޔާންކޮށްފައި.

ަވރަށް ރަނަގޅު މާއްދާއެއް. ެއ އެއީ   ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް.މިނޭޓްކުރުން ނުަވތަ އެ ފެތުރުން އެއީ ކުށެއްޑިސެ

ޮގތަށް ދެޭވޢާފް ބަޔަކަށް މަ ތްއިުރ އޭެގތެރެއިން ލިޔެިކޔުމުން ފަތުރާ މަޢުލޫމާތު ފެތުރީމާ އެމާއްދާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮ

   ބޭނުންކޮްށެގން އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރީމަ ޭރޑިއޯ އަދި އިންޓަރނެޓް ،ީވ.ެއީކގައި ޓީބިލުގައި. ހަމައެއާ އޮތީ މިމިހާރު މި

އޭަގއި އެ ިވސްނުްނ  ނުދެޭވ ޮގތަށް އެބަޮއތް. ފްޢާކަށެްއ މަކުރާ ބަޔަ  ބަޔަކަށެއް ުނަވަތ އެ ކުށް އެ އެ ފެތުރީމަ

ެވސް މަޢުލޫމާތު  މި ދެޮގތުންކުރެ ކޮންމެ ޮގތަކަށް ސަރުކާރުަގއި އޮތް ޮގެތއް ައޅުަގނަޑކަށް އެހާ ސާފެއް ނޫން.

ބޭއްުވން. އަުޅަގނުޑެގ  ނުދެޭވ ޮގތަށް ފްޢާޮގތަށް ބޭްއުވން ނުަވތަ އަނެއް ޮގަތކީ މަދެޭވޢާފް މަކޮށްފިނަމަ އެއްޮގތަކީ މަހާ

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ފުލުހުންެގ  ކަމަށް ދެކޭކަން.ށް މިކަން އޮތުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއްނުކުތާއަކީ ެއއްޮގަތކަ

  މުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުެމން މި ބިލުެގ ތެރޭގައި ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުން އެބަ މުއައްސަާސއަށް އިތުބާރު ހޯދައިދިނު

ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާއަށް އެ އިތުބާުރ  ނުންޭވ.ދަންާވލަން ބޭ ެވސް އެ ާވހަކަ ެވސް ތަުކރާރުކޮށް އަުޅަގނޑު ދައްކަާވ.

ތީކީ މި ސަރުކާުރން ކުރި ކަމަކުންނެއް ނޫން. އޮ ކަމެއް. ެއ އިތުބާރު ެގްއލިފައި މިތުގައި ުމހިއްމުޙަޤީޤަހޯދައިދިނުމަކީ 

 މުއައްސަސާެގ މަލުތައް ހުރި ޮގތުން މުޅިޢަބި ބައެއް މީހުންެގ މި ސަރުކާރު އައިއިރު ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސަގއި ތި

ތީ ިމ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން މިއޮ އިތުބާރު ހޯދުމަށް އެ ،އިތުބާރު މިަވނީ ެގއްލިަފއި. އެހެންނަމަެވސް
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މެންނަށް ފުލުހުންެގ ޮގތަކުން އަެނއްާކެވސް ައޅުަގނޑު މަލުކުރާޢަމި ސަރުކާރުން  ސަރުކާރުެގ ބޮުލގައި އެޅިފަިއ.

އިތުބާރު ެގއްލިފަިއ އޮތް ުމއައްަސސާެއއްެގ ޮގުތަގިއ އެ ުމއައްަސާސ  ުނަވތަ އެ  ެވސް މުއައްސަާސއަށް އިތުބާރު ލިބެނީ

ލުކުާރޮގތުަގއި ަރއްޔިުތންެގ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑުވމަކީ މި ސަރުކާރު އައުުމެގ . އަުޅަގނޑު ަގބޫެވސް އޮންނަނީދެމި

ރި ރަީއސް، މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު އިްއޒަތްތެ ހުރި ކަންކަެމއް ނޫން. ަސސާަގއި ހިނާގފައިކުރިން އެ ުމއައް

ތުަގއި ަރއްޔިތުން ޙަޤީޤަ ކަން ެއއީލާފު ކަްނކަން ނުބެލި ލަސްވާ ޚި ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާަގއި ހިނާގ ާގނޫނާ

 ނުރަނަގޅު ކަމެއް ާގނޫނާ ދާރާެގ ތެރޭަގއި ކަންބޮޑުާވކަމެއް. މި ސަރުކާުރެގ ފުލުހުންެގ މުއަްއސަސާ ފުލުހުންެގ އި

 ކަްނކަން ނުބެލި ލަސްާވ ކަމަށް ކަންކަން ބެލެންޖެހޭ. އެ އެަވންޏާ  ޣައިރު ާގނޫނީ ކަެމއް ހިނގައިފި ކަމަށް ލާފުޚި

އެއީކީ އަުޅަގނޑުމެން އެދޭކަމެއް ނޫން.  ންެގ އިނިގިލ ދިއްކުރުން މި ސަރުކާރަށް އަންނާނެ.ަވންޏާ ރައްޔިތު

ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރއިުރ ޙު ލާޞްސަރުކާރުެގ ފުުލހުންެގ މުއައްަސސާ އި، ައޅުަގނޑުމެން މި ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

ެވްސ  ހުރި ނުރަނަގޅު ކަންކަން ފުލުހުން ހިންާގފައިދެންނިެވ ބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހޭ. ައދި  ފުލުހުންެގ ާގނޫނަށް މި

އޮތް ާވހަކަތައް.  މެނިެފސްޓޯަގއި އެތުގައި ޙަޤީޤަ. ޕްލޭނަކީ އްެލއް ނޫންޙަ. ޕްލޭނެއް އެކުަލާވލުމަކީ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ

 އެ  އް އެކުަލާވލެިވއޮިނަގނޑުތަ ،އުސޫލުަތކަާކއި، ހަމަތަކަކާއި  ،ޮގތްަތކަާކއި ،ކުރާނެ ަވުގުތތަކަކާއި ޛުއެކަން ތަންފީ

އިްއޒަތްތެރި  .ނުކުރޭ އްޔިތުން ަގބޫލެއްކަމަކަށް ރަ  ެއކަމެްއ ާވނެ ްއޔާނޫނި ތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނުގނީމަތާރީޚު

އަހަރު ފުރެން ަކއިރިެވަފއި އޮތްއިރު އެކަން ާބރު ސްޕީޑުަގއި ކުރުމަކީ ެއއީ  1، އަޅުަގނޑުމެންެގ ަސރުކާރަށް ރައީސް

ެވސް  އެދޭ ޮގތް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހަމަަގިއމުެވސް އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސްަބތްާވ ކޮންމެ މެންބަރަކުއަޅުަގނޑުމެން 

އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ މި މަޖިލީހަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތެްއ  ކޮށްދޭން. ތްއެކީަގިއ މި މަސައްކަ މިތިބީ ފުލުހުންނާ

ެވސް ދޫކޮށްލާފަިއ  ދައްކަނީ އަުޅަގނޑުމެން ުޗއްީޓ ަވުގތު ޅުަގނޑުމެން މިެވސް އަ  ަވންޏާ، މިއަދު ހަާވލުކޮށްފި ކަމަށް

ހެޔޮ ނިޔަުތގައި ތުގައި ޙަީޤޤައެހެންީވމާ، ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާ  ރަން ތިބިތަން.ނުކުމެ މި މަސައްކަތްކު

ނިަގނޑެްއެގ ތެޭރަގިއ ދެންނެިވ ކަހަލަ އޮ ަވންޏާ، އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގުތަގިއ މި ކުރަން ބޭނުންެވއްޖެ ކަމަށްޙުލާޞްއި

ތަކެއް އަދި ތާރީޚު ލެއް އެބަ ައންނަންޖެހޭޝެޑިއު ،ލެއް އެބަ އަްނނަންޖެހޭކުރާނެ ތާަވޙުލާޞް ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާ އި

ކުރާނެ ޮގްތ އެބަ ސާފުކޮށް އެނެގންޖެހޭ. މަޝްަވރާތަކެއް ކުރެުވން ެއއީ ެއކަމުެގ ފެށުން. އެކަްނ  އެކަން ކަނޑައެޅި

ަވނީ އެ މަޝްަވރާތަކަްށފަހު އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯގައި ެއކުލަާވެލިވފައި އެ ނިމިފައި.ތުގައި ޙަޤީޤަ އެއޮތީ މިހާރު

 ތަކަށް ެގންނަންީވ ބަަދލުތަކުެގ ދިރާސާކުރުމާއި އެއަދި ާގނޫނު ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާއަށް ެގންނާނެ ބަދަލުތައް.

 ތައް ެގނެްސެގން ނޫނިްއޔާ ޙު ލާޞްއެ އި ،ެއހެންނަމަެވސް ކަމެއް. ނިމިފައިހުރިތުަގއި ޙަޤީޤަމިހާރު  ކަމަކީކަން

ެގ ުމއައްަސސާއަށް ދޭއިުރ ރަްއޔިތުންެގ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ފުލުހުން މެން މިހާއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނޑު

އްަސސާަގއި ސް ަގބޫލުކުރަްނ ފުލުހުންެގ މުއަެވ މެދުގައި އެތައް ަބއިަވުރ ސުާވލުތަެކއް އުފެދޭނެ. އަުޅަގނޑު

 ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސްދުަވހަކުން ކުރެޭވނެ ކަންކަމެްއ  ަވހަކުން ދެދު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަީކ އެއްޙުލާޞްއި
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ކަމަކީ ފުލުހުންެގ ާގނޫނު ޓަކައި މިއަދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ންަކން ދިނުމަށްޢީރައްޔިތުންނަށް އެ ޔަ

ކޮށް ފުލުހުްނެގ ންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުން. ައދި ނުރަނަގޅުފުލުހުންެގ އިދާރާއަްށ ެގ ކުރުން.ޙުލާޞްއި

ޓަކައި  ންކަން ރައްިޔތުންނަށް ދެއްކުމަށްޤީކަމުެގ ޔަރަނަގޅުކުރާ ކަންކަން އެންމެހާ ހުރި މުއައްސަާސގައި ހިނާގަފއި

ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ޅުއެފުލުހުންެގ މުއައްސަާސއިން ނުރަނަގޅު ކަންކަން ކުރި މީހުންނާއި ދޭތެރޭަގިއ ފިޔަަވޅު

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަދއްަކަވން އެިދަވަޑިއެގންފައި ިތބީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  ދެން ާވހަކަފުޅުއާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ެވސް މިހާރު   ބޭފުޅުން ެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. ދެދާއިރާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަދި ހުޅުދޫ 

އަުޅަގނުޑ  މަށްތަކެއް ހުރިކަީވމަ، އަިދެވސް އިތުރަށް ާވހަކަފުޅު ޮޕއިންޓުދެފަހަރު ާވހަކަފުޅު ދައްކަަވިއފި. އެހެން

ޓަށްުވރެ އިތުުރ ނެމި 3ބޭފުޅުންނަށް ިއތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް އަުރާވނަން.  ަގބޫލުކުރަން. އެހެންީވަމ، ައޅުަގނޑު ތި

ނީ ލަދަންނަާވ ހާރު އަޅުަގނޑު މިމިނެޓުެގ ފުުރޞަތެއް އަުރާވނަން. މި 6ފުރުޞަތެއް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަްށ އަުޅަގނޑު 

 . މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 

 ން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވ

ށް ދައްކަންޖެހޭ  މި ބިލައެދުނީ ހަމަ  ެވސް ައޅުަގނޑު މި ަވނަ ފުރުޞަތަކަށް 3 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ްއސާކޮށްލަްނ. އޭެގ ކުރިން އަުޅަގނޑު ަހމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޙިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ާވހަކަތައް 

ދައްަކަވމުްނ ިވދާުޅިވ ާވހަކަފުޅަކަށް.   މެންބަރު މިތަނުަގިއ ާވހަކަފުޅު އިްއޒަތްތެރިދެންމެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ 

 ހަކަށް އި ނުާވނެހެން. ަވރެްއ ެވފައިބޮޑަކަށް އޮޅޭ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަކަށް ައދި އެހާއަޅުަގނޑުމެން ހީަވނީ 

އަދި ެއ  ނާންމްެގ ާގނޫުނ ބޭނުންކޮށްެގރަރިޒަމިހާރު މިއޮތް ޓެ، ކަެމއް ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދުަވހު ހިނާގދިޔަ

ތްތަާކއި އެހެރަ އަނިާޔެވރި. ައޅުަގނޑަށް ހީަވީނ ޮގ ދިޔަހައްޔަރުކުރަމުންާގނޫނު ނެތަސް އޮތަސް ީމހުން ހިފާ

ރަްށ އެ މިންަވ ހައްޔަުރކުރެިވއްޖެހެން.ރައްޔިތުން މިާހރު ާގތްަގނޑަކަށް ހިފާބަޔަކު ހަމަ ހުރިހާ  އެމަނިކުފާނު ނޫން ދެން

 .އް އެއީއެ ސް ެވސް އަނިާޔެވިރަކން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޤައުމުަގއި ދެއްކި ރައީ ން ދަންނަާވލާހާ މިންަވރަށްމަ މިހެ ހަ

ބޭފުޅާއަީކ އަނިޔާެވިރއެއް ނޫންކަމަށް.  ބޭފުޅާ މި ިވދާޅުީވ. އެ ޔާމީންެގ ާވހަކަފުޅު އެهللا ރައީސް ޢަބްދު

މިހާަވުރ ާވކަށް ުނާވނެ އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް. ައނިޔާެވރިެއއް ކީޞާލިޙަމް މުޙައްމަދު ަރއީސް އިްބރާހީ ،އެހެންނަމަެވސް

ނިާޔެވރިާޔެގ ކިަބއިން ައޅުަގނޑުމެން ިމ މިންޖުީވ. އަދި ހަމަެއއާެއުކ އް އިނޭގތޯ މި އަދުަވހެްއެގ ަކމެ އިހަށް ރައީސް.

ދިސާ ޙާިލފާނުެގ ހިތާމަެވރި ހިނާގދިޔަ އަ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ އިްއޔެ މި އިަހށް ދުަވހު މި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ދިޔައިމާ ދިސާ ހިނާގޙާ ުނގައި ހުންނެިވ އެއެތަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ުހރި ކަންތައްތަްއ ބެއްެލުވމަށް  ޓަަކއި ކޮށްދެްއެވން އްލުކުެރްއުވމަށްޙަ ކަންަތއްތައް  އެކަމުަގއި ކަންބޮޑުެވަވަޑިއެގްނ އެ

ިއަގންަނާވނެ ދިެވހި މިދިޔަ ސަުރާކރުން އެނިގަވޑަ ގައި ހުންނެީވ އދ ކުފާނު ަވަޑއިެގން. މިަވުގުތގައި އެއެމަނިސީދާ 

ނައިފަރު ދާއިރާެގ ، ޔާމީނު ެގންދެިވއިރު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުهللا ނިޔެއާއި ުގޅުން ަކނޑަމުން ޢަބްދުމުޅި ދު

މިއަދު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަހއިބަުތ  ިއ ުގޅުންކަނޑަމުން ެގންދިަޔއީ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ެވިރކަމުަގިއ މުޅި ދުނިެޔއާ

 ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  މަށް ުވލެއްަގއި ައޑުއުފު  ަގއި އދޤުއްޙަ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގޓަކައި ިދެވހި މަށްުވނެެގހެއްޓެ 

ބުްއދީގައި ތިއްަބަވއިެގން ނުާވެނ ނުޖެހޭ ާވހަކަ ހެޔޮ އަށް ަވޑަިއެގން. އެހެންީވމަ، މިހާ ދެކޮޅު މިހާރު އެަވނީ އދ

ކުީރަގިއ  މި ބިލުގައި ީމެގ އަކީ ބޭނުންާވ އަނެްއ ާވހަކަ  މެދުގައި ަދއްކާަލން ބިލާ ދައްކަާވކަށް އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑު މި

މުެގ ެވްސ ެވއްޖެ ހަނުހުރު އަދި މީެގ ކުީރގައި އެހެން ބިލެއްަގއި ަވނީ ހިފަހައްޓާފައި. ޙަްއޤުހުރުމުެގ އޮތް ޮގތުން ހަނު

ްއ ނޫން. ޤެޙައްފެހެއްޓޭނެ ެވސް ހި  ކީ އެްއޮގތަކަށް ޤަޙައްހިފަހައްޓާފައި. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ހަނުހުރުމުެގ  ޙައްޤު

ެންއކާ ހަނު ހުންނަ މީހާ ލައްާވ . އައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހަނުހުރެެގން މީހެއްެގ މަްއޗަްށ ކުށެއް ސާބިުތާވ ޮގތެްއ ނޯވޭ 

، އެހެންެވެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދުލުގައި ހިފާ ދަމާ ކިހިނެއްތޯ ާވހަކަދަްއކުާވނީ.  ސް ނޯޭވ.ާވހަކަދެެކޭވނެ ޮގތެއް ެވ

މި   އެހެެނއް ނޫން މި ބިލުަގއި މިހާރުކަމެއް ނޫން.  ނުހުރުމަކީ އޭެގ ޒާުތގައި އެީއ ކަމެއް މީހެއްެގ ަމއްޗަށް ާސބިތުާވހަ

ހަނުހުރުން އިންފަރެންސްއެްއ  ،މަެވސްއެހެންނަ ކަމަށް.ނޫން ބިުތާވކަމެއް ކަނޑައަޅަީނ ހަނުހުރުމަކީ ެއއީ ކަެމއް ސާ

ާވމީ ޮގތުން ެވސް މިަކން ބަލާ މިންަގނޑަކީ. ކަމެްއގައި އިތުރު ހެކިތަެކއް ހުއްާޓ ޤުޢަލިބިދާނެ ކަމަށް. އެއީ ބައިަނލް

މީނާ މި ާވހަކަ  އާނ ނީެބލެެވ އެކަމުެގ ދިފާޢުަގއި އެމީހާ ާވހަކަ ނުދައްކާ އެހެން ހުރުމުން އަނެއްކާ އިތުރަށް އެ

ން ެވސް ެގއްލުން މިަވނީ ެއ ެދއްކުމުނުދައްކާ މިހުރި ހުރުމުން ެވސް ދިފާޢުުވމަށް ޓަކަިއ ާވަހކަ ނުދެއްކި ނު

ޮގތަކީ އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި ަވރަްށ  ކުރެޭވ މީހާއަށް. އެހެންީވމަ، މި ާގނޫނުަގއި މިހާރު މި ކަނޑަައޅާމަތުޙުތު

 . އެީއ ައުޅަގނޑުމެންނަށް ަގބޫުލކުރެޭވ. އަނެއް ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ުކރީަގިއ އޮންނަ ޮގތުންނަމަ ރަނަގޅު ހަމަެއއް

ަގނޑު ހަނދާންަވނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް އެއީ އޭެގ ޒާތުގައި ހެއްަކކަށް ބަލާފައި އޮންނަނީ. އިންޓެލިޖެންސް  އަޅު

ބިލުން މި   ށް ަގބޫލެއް ނުކުެރޭވނެ. މިހާރު މި ެއޮގތަކަ ތަކަށްކޯޓުޓަކީ އޭެގ ޒާތުަގއި ހެްއކެއް ނޫން. ރިޕޯ

 ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ްނސްއަކީ ޭއެގ ޒާުތަގއި ހެއްެކއްލިޖެއިންޓެ .ދެނީ ަވރަށް ރަނަގޅު އުސޫެލއްއިކަނޑައަޅަ 

މަ، ތަކަށް ބާރު ލިބޭ އިތުރު ހެކިތަކެއް ލިބުނީމަ އޭެގ ބޭނުން ހިފޭޮގތް މިަވނީ. އެހެންީވރިޕޯޓު އިންޓެލިޖެންސްެގ އެ

 ޮގތަކީ މިއީ.  ހަރުދަނާެވސް މިކަން ކުރާ ަރނަގޅު އިހަމަ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުއެއްގަ . މިއީ ރަނަގޅު ހަރުދަނާ އުސޫލަކީ

މަކީ ެވްސ ޭއެގ ޒާތުަގއި ކުެށއް ކަމަށް މި ކަނޑަައޅަނީ. މިއީ ަވރަށް ރަނަގުޅ އުހަނުގރާމަެވރި ސަރަަޙއްދަކަްށ ދި

ިގނަ ރާއްޭޖެގ ަހއްދުފަހަނައަޅާފަިއާވ ފަރާތްތަްއ  ަވރަށް ިގނަ ަރއްޔިުތން، ަވރަށް ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑަްށ ފެނޭ.

ްށ ކަކުެރިވ އެހެންނަމަެވސް އެމީހުންެގ ަމއްޗަނަށް ޮގސް އެނބުރި އަންނަ ތަނުން ހައްޔަރުރި ތަންތަހަނުގރާމަެވ
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ކަްނކަން  އެތަނުަގއި އުޅުނު ޮގާތއި، މި ،އިދަޢުވާއެއް އުފުލޭ ސާބިތުާވނެ ޮގތެއް ުނަވނީ އެމީހުން އެތަަނށް ދިޔަ ދިޔުމާ

ބިތުޭވ. އެހެންީވމަ، ރަނަގޅު ސަބަބެއް ނެތި މި ދިޔަކަން ސާ ،ސްބެލޭނެ ހެކިތައް ހޯދޭނެ ޮގތެއް ނެތި. އެހެންނަމަެވ

ނީ. މަ ކުށަކަށް ނުަވއިހުރެެގންކަން އެތަނަްށ ދިޔަ ންކުރޭ އެއީ ކޮން ސަބަބުތަކާއިބަޔާއެބަ ާގނޫނުަގއި މި ބިލުގައި 

 ންއުއްެގ ޮގތުަގއި ދި އްދަެދޭވ ނޫްސެވރިެއއްެގ ޮގުތަގއި ދިޔުން. އދ އިން ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ަމންދޫބެ، ޙުމިސާލަކަށް

ން މެނުީވ ބޭނުން ނެްތ އުން. މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކަށް ދިއުއްދަ ލިިބެގން ދި ޙުނޫނީ ހިއުމެނިޓޭރިއަން މަސަްއކަތެްއަގިއ 

ރަޙައްދުތަކަށް ދިޔުމަީކ ކުށެއް ކަމަށް ކަނަޑއަޅާަފއި. މިއީ ަވރަށް ރަނަގުޅ ދެންނެިވ ކަހަލަ ސަ ޮގތެްއގައި މި

 އެފަދަ ތަންތަނުން އެނބުރި ެގނެޭވ މީހުންނަށް އަންނަ މީހުންނަށް ރީހެބު   އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަދިނިންމުމެއް ކަމަށް

ބިލުގައި ހަރުދަނާ ުއސޫލެްއ  އްެގ ޮގުތަގިއ މިކުރުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެ ކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ދިނުމާއި އެމީހުން ޑީރެޑިކަަލިއޒް

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްކުރަންކަންކަމަށް ތާއީދު ބޮޑަށް މި ކަނޑައަޅާަފިއާވތީެވ އަުޅަގނުޑ ަވރަށް

ިމ ބޮޑު ަމއްސަލަެއއްެގ ޮގުތގައި ފެނޭ.  ން އެީއ ަވރަށްއުރާއްޖޭަގއި ރެޑިކަަލއިްޒ މީހުން ކުރަމުންދާ ދި

ްށ ކުރުމުެގ ކަންަކމުގައި ައޅުަގނޑަށް ހީަވީނ ހަމަ ހުރިހާ މީހުން ެވސް ބަިއެވިރެވ އެކަމަކަަލއިޒް ރެޑިޑީ

ޮގސް ނެއްޓިފަިއާވ  ހަމައިންޮގެތއްަގއި ޢިލްމުެވރިން، ދީނީ ޢިލްމުެވރިން. ޞަށް. އަދި ޚާއްއެހީތެރިެވދޭންޖެހޭކަމަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. މުއްބޭފުޅުންެގ ދައުރު ަވރަށް މުހި  މަަގށް އެޅުުވމަށް ޓަކައި އެ ހަމަ  ށްފަރާތްތަކަށް ރަނަގޅަ

ބޭފުޅުން، ހަމަ ޢިލްމުެވރި ރަނަގުޅ ބައެއް ބޭލި ޮގތަކަށް ެއކު ދަންނަަވން ަވރަށް ކުއް އާަވރަށް ހިތާމަ ،އެހެންނަމަެވސް

ކަންކަން އެޮގތަށް ނުކުރުމަށް  ދެންނެިވ ބާަވތުެގ މީހުންނަށް އެ ކަންކަމުގައި ަރނަގޅަށް އެހީތެރިކަން މި ބޭބޭފުޅުން މި 

، ކަންބޮުޑޭވ. މިސާލަކަށްހުންނަ ޮގތުން އަޅުަގނޑު  އެހީތެރިެވދެޭވނެ ކަހަލަ ޢިްލމުެވރިންެގ ބަެއއް ާވހަކަުފުޅތައް

 ށްމިސްކިތަ ށް ދެންއިދިކޮޅަ ދިމާ ކާދެއްކި ކަމަ ޓުިވޓެއް ކޮށްލަްއަވފާނެ ރިާޔސީ ކޮމިޝަންެގ ތަޙުޤީޤަކުްނ މި

 . މިޒާުތެގ ހަމަ ކުއްލި ކުއްލި ނިންމުންތައް.އޭމިކަން ކޮށްެގން ނުާވނެ .ާވލައިިފއޭ ކޮިމޝަނުންނުދިއުމަށް ޮގ

ކުރަން. ކަމުެގ ޙަޤީޤަްތ ބޭފުޅުންނަށް އިްލތިމާސްބޭ ރެްއުވމަށް އަުޅަގނުޑ ހަމަ އެކަންކަން މިޮގތަށް ނުކު އެހެންީވމަ، މި

ޤޫބާތު ޢުނޫނުލްޤާއަުޅަގނުޑ ހަނދާން އެބަހުރި މީެގ ކުީރަގއި ޖިނާޢީ، ކަންަތއްތައް ކުރެްއުވން.  އޮތްޮގްތ ބައްަލާވފައި މި

ބޮޑު ހަމަ އިލްޔާްސ މިސްކިތެްއގައި  މްޒާ އިންނެިވ ިރޔާަސތުގައި ޝެއިޚްޙަސްާތޛު ހެދި މަޖިލީހުގައި އަލްއު 

 އަުޅަގނޑުމެްނ ުކގައިއެ  ާއއިއޯއޯޑި  އޮންނަކުށެއް ކަމަށް ަކނޑައަޅާފަިއ ެގ ޤޫބާތުަގއި ޒިނޭ ޢުނޫނުލްޤާއިތުރުފުޅެއް 

 މުން ަވދަ އްތުރުފުޅު މިސްިކތްތަކުަގއި ެވސް ހަ. ބޮޑެތި އިނީިވދާުޅވަ މި ތަޙުީޤޤު ހިންިގއިރުަގއި  ެގންކޮމިޓީއަށް ެގނެސް 

ތި ފިތުނަތައް މުޖުތަމަޢުަގއި ކަންކަމުން ބޮޑެ މިއެެދނީ. ތަށް އެހެން ނުކުރެްއުވމަށް އަޅުަގނޑު . އެޮގމިދަނީ

ޮގުތަގއި ބޭފުޅުންެގ ޢިލްމެުގ ބޭނުން ރަނަގޅު ހަމަ އެަގނޑުމެްނ ޅު އަ ޢިލްމުެވިރންނަށް ެވސް އުފެދިެގންދާނެތީެވ

ނޑުމެން އެދޭ ކަެމއް. ަމކީ އަޅުަގށްެދއްުވކުެރއްުވުމެގ މަސައްކަތް ކޮއެންމެން އިޞްލާޙުން އަުޅަގނޑުމެއްޕަަވިއެގން ހި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރިއިްއޒަތްތެ އަރުަވނީ ުހޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ދެން އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ 

 މިނެޓް އެބައޮތް އިނޭގތޯ.  6 .މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

ަވނަ ފުރުޞަތަކަްށ  3ޫނނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާަޙށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޓެރަރިޒަމް ާގ

ނުކުތާތަކަށް  ަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންާވ ބައެއް ނުކުތާތަްއ އެބަހުރި. އެއަޅުަގނޑު މި އެދުނީ މީެގ އަދިެވސް އަޅު 

ރު އެ ފާހަަގކުރެްއިވ ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ މުެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުއުދި

ިއ ކަުމގަ މް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްޔޫޤަިވާދޅުީވ ޔާމީން ޢަބްދުލް ތަކަށް. އެމަނިކުފާނު އެބައެއް ޮޕއިންޓު

ލު ޙަޤީޤަތުަގިއ. އަދި އޭެގ ކުރިން ކުރެްއިވ ހުންނެިވއިރު ަކންތައްތައް ކުރެްއިވ ޮގުތެގ ާވހަކަ އަސް ކަމުަގއިެވރި

ކަމުެގ ރި ކުިވޔަފާރިަވުގ މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ތެޔޮ  800ކަށް އަުޅަގނޑުމެްނ ބަލާލަން އެބަޖެހޭ. ކޮބައިތޯ ކަންތައްތަ

ބޭފުާޅ  ަވނަ ދުަވހު ބަޣާާވތަކުން ެވރިކަން ަވއްޓާލުމުެގ އެންމެ އަީޑގައި ހުރި އެއް 7ފެބްރުއަރީ  2012މައްސަލަ. 

ކީ. ެއކަން ކުެރއްުވމަށްފަހު ފުރަތަމަ ެވސް އްޔޫމަޤަޢަބްދުލް މަށް އަުޅަގނޑަށް ަގބޫުލުކރެޭވ ަގއިމުެވސް ޔާމީންކަ

 ތަާކއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ނެންެގިވ. އެ ެގ ރިޕޯޓުމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ަވުގ ިވޔަފާރީ 800ތެޮޔ  އެސް.ޓީ.އޯއަށް ަވދެ އެ

ކުްނ އަމްރޖޮއިންޓް ފަެޓއްަގއި ސިްނަގޕޫރުެގ ބަަޔކާިއ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ދިޔަ ިސންަގޕޫރުެގ ކޯމައްސަލަ ބައްަލަވމުން

 މައްސަލަ ހުއްޓުާވލީ. އެ ފައިސާ ދީފައި އެ  ލަުތެގ ބަޖެޓުންއުުގިޅެގން ކުރި މަސައްކަތް އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ދަ

ޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ތަންތަނަްށ ކޮރަ-މައްސަލަ އަިދެވސް އެބައޮތް. އަޅުަގނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް ޮގާވލަން އެންޓި

އްޤެްއ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބިފައިާވ ޙަ ރައްޔިތުްނެގ ފައިާސއިން ދިެވހި އެއީ ިދެވހި. ރަންލާ ތަޙުޤީޤުކު މައްސަލަ ބަ އެ

މައްސަލަ ެވްސ ބަލަން އެބަެޖހޭ. އެއީ ހިްނަގންޖެހޭ، ެއއީ  ކުރިކަން. އެމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ެތޮޔ ަވުގ ިވޔަފާރި 800

ކޮްށ  މު ކަންތައްތަެކއް. އެކަންއްެވސް ކުރަންޖެހިފައި ހުންނަ މުހިސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް އުމުެގ މުޤަމި

އަދި  ؟ ފައިސާ ހުރީ ކޮންތާކުތޯ އެ؟ ކިހާަވަރކަށްތޯ؟ އްތޯއެބަ  ކޮން؟ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރީނިމޭއިރަށް ސާފުެވެގންދާނެ 

ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިއުޔޯރކްއަްށ  ދަންޖެހޭ. އެމަނިކުފާނު އަޅުަގނޑުމެންެގޒާނާއަށް ަވއްޚަ ދިެވހި ފައިސާ ހޯދާފައި  އެ

އަހަރުެވއްޖެ ދިެވހި  7ތްެތރި މެންބަރު ެވސް ފާހަަގކުެރއްިވ. ަވަޑއިެގންެނިވ ާވހަކަ ދެއްެކިވ. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަ

ން މު އެއްތަން ޔޫ.އެއްމެ އިސް އެންމެ މުހިލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ދުނިޔޭެގ އެންއުލަތުެގ ެވރިަޔކު މި ދިެވހި ދައުދަ

ދިެވހިރާއްޖޭ މި ން ަވަޑއިަގތީ އަުޅަގނޑުމެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ތަޤުރީރެއް ނުކުރަްއާވތާ. އެަމނިކުފާނު އެ
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 ެވފައި އޮތް މިންަވާރއި މިއިޞްލާޙު ކުރެއްުވމަށް. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހުރި ފުރުޞަތުތަާކއި ދިެވހިރާއްޖެތަމްސީލު

ްއަކން ދިެވހިރާއްޖެއިން ކުރާ އެހިރާއްޖެއަީކ ކޮބައިކަން ކޮން ބައްތައް ހާމަކޮށްދީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިެވކަންތަ

ބޭނުންާވ ކަންތައްތަްއ  ދިއުމަށް ެވދެއްަވން. މި ދިެވހިރާއްޖެއިްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިޔަށްކަންތައްތަުކެގ ާވހަކަ ިވދާޅު 

ކުރެްއުވމަށް. ރަްއޔިތުން ތަމްސީލު ެވހިއެ ަވަޑިއަގތީ މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދި ތަފްސީލުކޮށް ިވދާުޅެވދެްއުވމަްށ އެމަނިކުފާނު 

އާއި ުގިޅެގން އަުޅްއަވންޖެހޭ ދިސާޙާރިން ހިނާގދިޔަ ހިތާމަެވރި އިރާދަކުރެްއީވތީ ެއކަން ކުަރްއާވނެ. ަވޑަިއަގތުމުެގ ކު

ލުކުރަްއާވ ބެހޭ ހުރިހާ ުވޒާރާަތކާއި ަބއްދަ އަދި ކަމާބައްދަުލކުަރއްާވ  ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް އެމަނިކުފާނު ދިޔައީ ކެބިނެޓާ

މޭްނ   އެމަނިކުފާނަކީ ަވންމަަސއްކަްތ ހަާވލުކުަރއްާވަފއި. އެްއޮގތަކަްށ ެވސް  އެ އިންސްޓްރަކްޝަން ެދްއާވފައި 

. ޕީ.ޖީ އްޔޫމްޤަަމޖިލިސް ެވސް ހިންަގަވނީ ާޔމީން ޢަބްދުލް އްޔޫމް ކުރެްއިވހެން.ޤަެއއް ނޫން. ޔާމީން ޢަްބދުލްވ ޝޯ

އްޔޫމް. ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޤައްޔޫމް. ކޯޓުަތއް ެވސް ހިންެގީވ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަދުލްޔާމީްނ ޢަބް ެވސް ހިންެގީވ ްގރޫޕު

އްޔޫމް. އަދި ެއއީ ޤައްޔޫމް. ޕީ.ޕީ.އެމް ެވސް ހިންެގީވ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަހިންެގީވ ާޔމީން ޢަބްދުލް ޖެނެރަލް ެވސް

ސަރުކާުރ  ން ހިނާގ ަސރުކާރެއް ނޫން. މިްއޔޫމް. މިއީ އެހެޤައްޓެީވ ޔާމީން ޢަބްދުލްމެންބަރެއްެގ ޭގތެރެ ެވްސ ބެލެހެ

 ވުޒާރާތަާކއި ހަާވލުކުެރިވފައި އޮތް މަސަްއކަތް އެ   އެމީހުންނަށް ބަހާލައިެގންހިންަގނީ މަސައްކަތް އެކި މީސް

މަސައްކަްތ  ފުކޮށް ކުރަްއާވނެ. އެުވޒާރާަތކުން ކުރާ ޮގތަށް. މަޖިލިސްއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް މަޖިލިސްއިން ސާ

 ކަމެއް ބައްަލާވ ިވޔަސް ިދެވހިރާްއޖޭެގ ހުރިހާނެންހު ކުނޑުމެން މިދަނީ ކުރަްއަވމުން. އެމަނިކުފާނު ކޮންމެ ތަނައަޅުަގ

ްށ ޔާމީނަކަްށ ނުެކރޭނެ ނޫންތޯ އެމެރިކާއަ ޖެހިަވޑަިއަގންނަާވ ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރްއާވ. ދުަވހެއް ުދަވހަށް ކުަރއްަވން 

މަތުތައް އެހެރީ. އެހެރީ ފެންނަން ސާފުކޮށް. މިހާރު މައްސަލަތައް ޙު ބޮޑެތި ތުރިންގެގލޯންޑަ ަވަޑއިަގންަނާވކަށް. މަނީ

އުމުން ޤަބިރުން ުކރައްާވކަށް. ދަނީ. އެހެްނީވމަ، ނުކެރޭނެ ނޫންތޯ އެމެރިާކއަށް ެވްސ ދާކަށް ތަޤުރީރު ތިލަަވމުން އެ

ޔަޤީްނކަން ނެތީމަ އެމަނިކުފާނަށް  ޅަށް އެބޭރަށް ަވޑަިއަގންަނާވކަށް ުނކެރޭ. އެހެންީވމަ، އެމަނިކުާފނު އަމިއްލަފު

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރަީކ  ،އުމަކަށް. އެހެންކަމުންޤަން ބޭުރ ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރަްއަވ ަވަޑއިަގންަނަވން ނުކެރުނީ

ސް ަރއީ ެގދުނިޔެ ަގބޫލުކުރާ ޑިމޮކްެރޓިކް އުޫސލުގައި ހިނާގ ސަރުކާރަކަްށާވތީ އަޅުަގނޑުމެންއާއި ަރއްޓެހި ދުނިޔެ

ކުަރއްާވނެ. ތަޤުރީރުއްަގއި ކުރަްއަވންޖެހޭ ހުރިހާ ތަނެަވަޑއިަގންަނަވންޖެހޭ ހުރިހާ ތާކަށް ަވޑަިއަގންނަާވނެ. ތަުޤރީރު

އަުޅަގނުޑ  ، ެގންދަާވނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއުމުަގއި ކުަރއްަވންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ކުަރްއަވމުންޤަ

ުގޅިެގްނ  ބިލާ އެކީ އެބަޖެހޭ މިބިލާ  ،ބިލުގައި ަގނޑުމެން ބަލާިއރު މިބިލަށް އަޅު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ މި

  ފް ޠީސަން ލަޙަސާަތއް ެވސް ރިފޯރމްާވން. ފުލުހުންެގ ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރާ މުައއްސަމަސައްކަތް

 ާވހަކަ އެބައޮތް. އެ  އެާވންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންެގ މެނިފެސްޓޯަގއި ެވސް ަގކުރަްއވައިފި. ފުލުހުން ެވސް ރިފޯރމްފާހަ

މަސަްއަކތް ެވސް ހިނަގމުން އެބަދޭ.  ހޭ. އެެއކީ ޖުޑިޝަރީ ެވސް ިއޞްލާޙުާވންޖެމަސައްކަތް ކުަރްއަވންޖެހޭ. ހަމައެއާ

ަގއި އެބަ ކުަރއްާވ މެންބަރެއް ޖޭ.އެސް.ސީ ެއީކ މަސައްކަތްޑުމެންނާޖުޑިޝަރީެގ މަސަްއކަތް ަމޖިލިސްެގ އަުޅަގނ



84 

 

 ލިބޭ. އެ  ބަ އެރަީއސް ެވސް އެބަ އިްނނަާވ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަނުެގ އަްޕޑޭޓް ެގލިސްމަޖި އިންނަާވ. އަދި މި

މެއްހެން ހުރިހާ ތަނެއް އިޞްލާޙުެވެގން ނޫނިއްޔާ މުޅި ނިޒާމް ަވށާޖެހޭ ނިޒާ ކަތް އެބަ ހިނާގ. މިމަސައް

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ  ާވކަށް ނެތް. މި ބިލުން އިޞްލާޙުެވެގން ނޫނިއްޔާ މި ބިލު އެކަނި އަަޔސް އަދި

ރަިރޒަމް ޓެ. ަގިޑއިރު 96މި ލިބެނީ ބައްދަލުުވމަށް އަނެއް ނުކުާތއަކީ މިހާރު ާގނޫނުގައި ބުނާޮގތުން އެކަހެިރ 

ނީ އެީކ ލިބިަވޑަިއަގންނަަވއެީކ ަވީކލަކާަގިޑއިރަށް އެކަހެރި ބައްދަލުުވމެްއ ލޯޔަރަކާ  96ތުޙުމަތެއްަގިއ ބަންދުކުރެޭވ ީމހަކު 

 ރސްޕެކްޓަ ދުަވސް ކަމަށް. އެއީ ސަބް އިން 7މިހާރު ހުށަހެޅިފަާވ އިޞްލާޙަކީ  ،ަގިޑއިރު ފަހުން. އެހެންނަމަެވސް 96

ާވނަމަ އެކަްނ ަގއިއްދަައކުން ެއކަން ކޮށްފިކަމުޙުމަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަެރއް ިލޔުމުން ދޭ  އޮފް ޕޮލިސް ނޫނީ ެއއަށްުވރެ

ކޮްށެގން މީހަކު ބަންދުކުރާއިުރ  ެގ ތުޙުމަތެއް ނޑަށް ފެނޭ. ސަބަބަކީ މިީއ ޓެރަރިޒަމްކަމުަގއި އަުޅގަ މާ ރަނަގޅުާވނެ 

ހުންނައިރު އާނަ އޭެގ ހެކި އި . އެހެންީވމާ، އޭނަ ބަންދުކޮށްފަކޮށްފުސާށް  އެަބއެނޭގ އޭނަ ކުާރ ކަމެއް ަވރަށްއޭނައަ

ށް ނޭނިގ ުގިޅެގން އަދި ޯލޔަރަ އިއަންނަ ލޯޔަރަކާ އެ ހެންީވމާ، ނައްތާލުމަށް ަވރަށް ިގނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކޮށްފާނެ. އެ

މީހުން މެދުެވރިކޮށް  ުގުޅންހުރިއި ަނއާތައް ާޕސްކޮްށެގން އެހެން މީހުން ކޯޑުތަްއ ބޭނުންކޮށްެގން އޭެވސް މެސެޖު

މެން މި ދުަވހަށް ދެމިެގންާދ ޮގތަށް އަުޅަގނޑު 7އެކަހެރި ަބއްދަލުުވން  ،ހެކި ނައްތަފާނެ. ެއހެންކަމުން ކަމުގެ އެ

 ަވންޏާމު އިތުރުާވ ކަުމގައި  ހަށްުވރެދުަވ 7އްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. އަދި ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ެގނަުއމަކީ މުހި

މަީކ ޮގތަށް އޮތު ދުަވަހކަށް ެއކަން ކުރެޭވ 7ެވސް އިތުރު އަނެއްކާ  ޕޮލިހުންނަށްއެކީ ްއދައާޙުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

އެ އިޞްލާުޙ މީެގތެރެއަށް އަންނަންޖެހޭ. ށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ ރިޒަމްެގ ހުއްުޓުވމަޓެރަ

ިމ ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކޮށްފައި ާރއްޖޭެގ މި ާގނޫނު  ބޭނުްނޭވ ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅަގނޑުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ހުރިހާ  ކަމަްށ މި ދިެވހިރާއްޖޭެގކާތެރި ޙާލަތު އޮތްރިޒަްމެގ ނުރައްކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ޓެރަފެށުމަކީ މުހިއްމުހިންަގން

ްއލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އެ ކުާރ މަސައްކަތްަތކަށް ޙަކަންތަކަްށ  ރައްޔިތުން ެވސް އެބަ ަގޫބލުކުރޭ. މި

ންާވ ސަރުކާރަށް ބޭނު އިންއެއި ތިބީ އެއްބާރުލުން ދޭން. މި ާގނޫނު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ޤައުުމ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދަރިންނާއި ދަރިންެގ ދަރިން އުޅެޭވނެ މި މުންއްޔާއެއްބާރުލުން ލިބިެގންދާނެ. ިއރާދަކުރެއްވި 

އަމަންއަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުުރމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތިބި ާވހަކަ ދަންނަަވން. ަވރަށް ޮބޑަށް 

 ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވނަ ފުުރޞަތަކަށް އެިދަވަޑއިެގންަފއިަވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  3ަވުގުތ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ޝުކުރިއްޔާ 

 .ށްއަުރަވން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު
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  ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް ފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރުމާ

ަވަނ  3ރަިރޒަމް މާނަކުރުމުެގ ާގނޫުނެގ އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލަށް ޓެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ހުރި   ބެހޭޮގތުންފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ ހަމަ ކުޑަ އެއްެޗއް ފާހަަގކޮށްލަން. ރޭގައި މި ާގނޫނާ 

 ެމން އަުޅަގނޑުއި ދާއިރާތަކާ ބެހޭ  ޒާރާތަުކެގ ކަމާުވ ލަުތގެ އުދަ އެކިކި މައްސަލަތައް ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި އެ

ނުަގންަނާވ. އެީއ  ކު ަވޑަެއއްޅަފުއިރާތަކުެގ އެްނމެ މުހިއްމު އެއް ބޭމި ދާ ،ބައްދަލުކުރިން. އެހެންނަމަެވސް

ކުރަން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޛު ނުފޮނުާވ. މި ާގނޫނު ތަންފީއެއްެވސް ބޭފުޅަކު ެވސް .ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން

ރު އޮތް ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އެއީ ފުލުހުންެގ އިދާރާެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އިދާރާއަކީ އެއީ. އެ ދިެވހިރާްއޖޭގައި މިހާ

ށް ޝަރުޢީ ކޯޓާ ހަމައަށް ދާއިުރ ޢީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކޮމިފަދަ ބޮޑެތި ޖިނާ، . ެއހެންނަމަެވސްއްޑިޕާޓްމަންޓެ ފޮރެންސިކް

ކިލޯ  5ގައި އި ފުރިހަމަ ހެކި ބޭނުންާވނެ. ފޮރެންސިކް ހެކި ބޭނުންާވނެ. މިހާރު މި ެގންދަނީ ޑްރްަގ މައްސަލަ

ާޓ މައްސަލަތަުކގައި ެވސް ކޯ ެގކިލޯ ޑްރަްގ މަްއސަލައިަގ. ބޮޑެތި ޑްރަގު  5މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ކަމަށް ަވންޏާ 

 އަދި އަހަރު ދުަވހުން ހެކި ެގންނަން ބަލާއިރުަގއި ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ސްފައި ހިސާބަށް މައްސަލަ ޮގ

ފުލުހުންެގ ފަރާތުން މި ެގންދަނީ ހެކި ޕްރެންިސްކ ޑިޕާޓްމަންޓުން. ެގންާދއިރު  ކުރޭ. ދެން ލަތުން ދަޢުާވ އެބައުދަ

ްނ ސާބިތުކުރެޭވނީ. މި ބިލުެގ އިންދޭ ކޯޓަށް. ޯކއްެޗއްތޯ އެއަޅާަލއިެގން އެބަ ގެ  ެގ ައޅިކެނޑިފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓު

ކުރެޭވނީ ދިެވހިާރއްޭޖެގ ޛުމި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނު ތަންފީ ،އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހިސާބަީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދި ޭއެގ . ަގންަނާވޖެނެރަލް ަވަޑެއއް ނު ޑިޕާްޓމަންޓެއް ާގއިމުކުރެިވެގން. ްޕރޮސެކިއުޓަރ ކްމިނިަވން ފޮރެންސި

އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގކުެރޭވ މިއަާދ ހަމައަށް ެވސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގިއ  ންއިތުރު

ަގއި ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަސްޫއލިއްޔަތެއް ެއއީ ތަޙުޤީޤުުކރަނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބަލަިއ ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު

ކުރިްނ  ރަލްެގ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. މިއަދާ ހަމައަކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑު މި ސުާވލުޖެނެ ރކީ ޕްރޮސެކިއުޓަކަށަަވރުކުރުމަ 

. ދެން ަތޙުޤީޤުގައި އިނދެެގން ފޯުނ އި އިންދާގަ . ިވދާޅުީވ ފޯނު ކޯލެއް ކުެރްއިވ ާވހަަކ ތަޙުޤީޤެއްފުލުހުންނާ ރޭަގ

ންޖެހޭނެ. ޮގސް ދާެގ ފަރާތުން މީހަކު ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުނޫން. ޕް ނުކުރަން ެވސް ިވދާޅުިވ ކަމަްށ. އެހެނެއް

ކަަށަވރުުކރަންޖެހޭނީ. ނިޒާމު އޮތްޮގތުން ހައްޔަރުކުރަނީ ފުލުހުން. އި އެ ތަޙުޤީޤު ހިންަގނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބަލާފަ

ދޭތެޭރަގިއ އި މުއައްސަާސއާ ފުލުހުންެގ  ފުލުހުން. ިހ ނަަގނީއެްއޗެ އިތަޙުޤީޤުކުރަނީ ފުލުހުން. ފޮރެންސިކް މި ހެކިތަކާ

. އެހެންީވމާ، މި ާގނޫނުން އިއްޒަތްެތިރ ގައި އޮތް ޙާލަތުފެބްރުއަރީ  7ެވސް އޮތީ އިތުބާރެއް ނެތް. އަދިެގ ރައްޔިތުން

ނެްއ ޓިިޓއުޝައިންސް ޓްކަމުަގިއ ަވނީނަމަ ފޮރެންސިކް އިންޑިެޕންޑެންލުކުރަން ބޭނުންސިދު ޙާސަުގމަެގ ނުރައީސް، ާގނޫ

ރީނާ ބެލޭނެ ޮގތްތަކެއް ގާއިުމކުރަންޖެހޭ. އަނެއް ކަމަކީ ޤަ ހެއްކާއި  ،ނެއް ގާއިުމކުރަންޖެހޭ. މިނިަވން ހެކިނުަވތަ ތަ

މުން ވަކިކުރަން މި ޖެހެނީ. ވަކިކުަރން އެބަޖެހޭ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޤާ ބޭފުޅާ މަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މިހާރު ހުރި 

ސަޭތކަ މީހުން ޮގްސ ހަރު ދުަވހުެގ ތެރޭގައި އެިކއެިކ ކުށްކުުށަގިއ އެތައްއަ 5ފާއިތުީވ  މުގައި މިހިރީޤާޖެނެރަލްެގ މަ
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ަވނަ  2ސާފުކުރަންޖެހޭ. އެބަ ލާ ބަންދުކުރި ފަރާތެއް. އެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ ޝަރުޢީ ނިޒާމު  ށްނުޙައްޤުން ޖަލަ

ތަުކގައި ހެކި ކަމަށް މައްސަލަ ލަަވއިފިްއޔާ ބައްޓްެވސް ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެވބްސައިނުކުތާއެއް މިހާރު

. ންނާނެ. ޭއގައި ނޯޕޭޖް އިންނާނީ 2. ަގނޑު އިންނާނީ 2ބެހޭ ާގނޫުނގައި  އި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ހެއްކާ

ޒަމާނުެގ އިންޓަލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ެގ އެްއޗެއް. އެެހންނަމަެވސް، މިއީ މި  1980އެއީ 

ޑިފައިންކުރަން.  ންނަކީ ކޮބައިކަންލާޙުކުރަން. ޓެރަރިސްޓުޞް ރަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނު އިކަތްކުމި މަސައް

ނީ. ކަނޑަައޅަން. ކިހިނެއްތޯ ކަނޑައަޅާ އްދުތައްޙަސަރަ ނީ. ހަނުގރާމަިއެގރަރިސްޓުން ާމނަކުރާޓެކިހިނެއްތޯ 

. ހުރިހާ ތީއޮއްދު މިޙަޔޭގައި ހަނުގރާަމ ސަރަޅި ދުނިއްދު ހުރިހާ ތަނެއްގައި ެވސް. މުޙަ ހަނުގރާމައިެގ ސަރަ

މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގންނައިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ  އެހެންީވމަ، އްދުތަކެއް އެބަ އޮޕަރޭްޓޭވ. ޙަސަރަ

ބިރު  ަރރިޒަމްެގ މީހުންނަށްޓެ ހުންނަ ާވހަކަތައްއި ފަތައް. ސޯޝަލް މީޑިާއގައި ަދއްކާ ލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުއިންޓެ

ަވނީ  ރުހާފެނޭ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި  ށް ތަކުރާރުކޮށް އެބަމެންނަދެއްކުމާއި އަޅުަގނޑު

 ެގުކރަން އެބަޖެހޭ. މަޖިލިސްކަށަަވރު ޏާ ބަލާ ންބަލަ ރީނާެއއްތޯޤައެއީ  ،މަރުެގ އިންޒާރު ދެިވފައި. ެއއީ ހެއްކެއްތޯ 

ެވސް ދެނީ.  ދު ނަޝީދު މިަވުގުތ، ރިާޔސަތަށް އެބަހުރި އިންޒާރު ީދފައި. މިަވުގތުރިޔާސަތުަގއި އިންނަާވ މުަޙްއމަ

 ދެމުން އެ  މެދުެވރިކޮށް ސޯޝަލް މީިޑއާަގިއ މަރުެގ އިންޒާރު ރީވޓަލުން ޓުރިޔާސަތުަގއި އިންަނަވނިކޮށް އެކި ދިމަދިމާ

ބާުރގައި ހިމެޭނ  1ާބރުން  3ޖޭެގ ދައްކަނީ ިދެވހިރާއް މި މެންއަޅުަގނޑު .ދަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ

 ށް އަުޅަގނޑަ އް ނެތް.ެނ ޮގތެބެެލޭވ ގައިާވހަކަ. ދޭއިރު  ދޭށް އިންޒާރު އަަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ޓެލިޖެންސް ފޮނުިވ ބިލެއް އެއީ ރީޖަނަލް އިން ޞާލިޙްމް މުޙައްމަދު ަވރަށް ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީ

ކަށް ިމއަދާ ހަމައަ، އެއަްށ ރުހުން ދީފިން. އެހެންނަމެަވސް ގާއިުމކޮށްފިން. ންޓް އަުޅަގނޑުމެން މަޕާޓްޑި

ދޭ  އެމީހަކު ނާ ކުރޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މީހެއް.  އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭަގއި ބަާޔން

 ދުގައި ގާއިމުކުރާ އިންޓެލިޖެންްސ. މިހާރު މިރާއްޖޭގައި މިއްޙަސަރަމި ނަމެއް ނުފޮނުާވ އަދިއެއް. ެއއީ މިތާކަށް. 

އިން ލިބޭ ޚަބަރުތަކުން ދެން އިތުރު ޮގތެއް ޕޯލްރ ޖެންސް އިންޓަލިއިންޓެ ގ ހިނާގ ހައްޔަރުކުރާ ހުރިހާ އެއްަޗކީ ފޮރިން

މެން މި  އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުކުރަންނޑުމެން ިވސްނާ ފިކުރުއަުޅަގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރާ މީހުންނެތިެގން ހައްޔަރު

ޖޭ.ޕީ ލީޑަރެއް ަވޑަެއއް ނުަގންނަާވ މިއަަދކު. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ހުގައި އިންނަގަ ފުރަ ެގނޑު ދައްކަނީ، އަުޅަގ

ނޑުމެން އިތުބާރު އެބައޮތް. އެމަނިކުފާނު ކުރައްާވނެ. ަގއަޅު ލިޙަށްޞާމް މުޙައްމަދު ނުަގންަނާވ. އިބްރާހީަވަޑއެއް 

ަވންދެން. ނަތީޖާ ނުނެރޭެވ  ހަރު ދުަވސް އަ 1ަފއި އޮތީ ބަލާނަމޭ. ތިމަން މަނިކުފާނު ބައްލާަވނަމޭ ެވޅުިވދާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަްނ ކުރައްާވނެ. އެހެންީވމާ،  މިނިސްޓްރީތައް ބަދަލުކުރައްާވނެކަމަށް ިވދާޅުެވފައި އޮތީ

ފަރާތްތަކަކީ އެީއ  ދޭރުންނަށާއި އަދި ރިޔާސަތަށް ިއންޒާރުލީހުެގ މެންބަދަންނަަވނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖި އަޅުަގނޑު މި

ކުރުމުެގ ރިޒަމް ޑިފައިންއެީއ ޓެރަ ކީކުރާ ާގނޫުނގައި ހިމެނޭނެތޯ. އަދި މީޑިއާަތކުން ދައްކާ ާވހަކަަތކަޓެރަރިޒަމްެގ މާނަ
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ރާނީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެއްޯތ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުނެތޯ. ކިހިޭވނުރަްއކާތެރި އިްނޒާރެއްތޯ ބެލެ ނުަވތަ އެއީ

ކާތެރި ކެިމކަލްތަާކ ރީ ނުރައްމާލޭެގ ތަންތާނގައި އެހެ  .ަގލަތުޙާ އި އޮތް ގަ ފެބްރުއަރީ  7 .އޮތީ އޮތްޮގތަށް ރޮލާ މިއޮފީސް 

 ކަމެއް. ރާަވއިެގން ކުރި  އެއްމަލާޙަނުޭވ އަިދެވސް ެއީއ ބަޔަކު މީހުން ދިން  ން ަކށަަވރެއްޤީއި. ޔައެްއޗެހި ވައްދާފަ

  ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން . އެެހންީވމާ، ރައްޔިތުންނަށް ކަށަަވރުދެޭވށް ކަށަަވރެއް ނުކޮށްނަންމެޑުނައޅުަގ އްކަމެއްކަމެ

އެއްެވސް ތަނެްއަގއި . މިއޮތީ. ުގދަނެއް ނެތް ޖެހިފައިށްމާލެ ތޮ ނެތް. ކުރާނެ ޮގތެއްތިބީ ބިރުން. މާލޭގައި ިވޔަާފރި

އެއީތޯ އިކޮނޮމީައކީ. ން ހިފަހައްޓައިެގން މިތިބީ. ބިންތަކާ އެއްޗެހި ދޭންީވ ނޫންތޯ. މީހަކަށް ދޭނެ ބިމެއް ނެތް. ބި

ުގދަން އެޅީަމކަްނ އެ  މީހުން ކެއް އަަޅއިެގން އުޅޭތަުގދަންކުރާ އެކި ތަންތާނގައި މި ިވޔަފާރި ޖެއެބައިނޭގ ދިެވހިރާއް

ން ބޭންކު .ލެޓް އެހެރީފު 7000ގައި ަބއިތިއްާބކަށް. ހޭ ޭގއްތާަފއި ުނޖެފި މު ރައްޔިތުންއްދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ. އާ

 ކުރާކަށް. ންކުން ނުޖެހޭ ފޯނުެގ ިވޔަފާރިކުާރކަށް. ބޭނުޖެހޭ ހަމައެކަނި ސައިކަލުެގ ިވޔަފާރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ރިތާސަތުން 

ން ަވަދއްކަ ފުޅު ހަކަާވ އްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިަވުގތު ިއތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެ

ިއެގންފަެއއް ނެތް. އެެހންީވމާ، ބިލު ހުށަހެޅުްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހެންޭވރު ެދކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ އެދިަވޑަ

 ބަސް ިވދާުޅުވމުެގ ފުރުޞަތު އަުރަވން. މަށް އަޅުަގނޑު ފަހުމެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީ

 

 ން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައި

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ތަަނަވސް ިޚޔާލުފުޅުތައް މި ބިލާ ުގިޅެގން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބިލާ ބެހޭޮގތުން ިވދާޅުެވެދްއވައިފި. މި ިބުލ  ުވން ހުރި މިންަވރު މިފުޅު މެންބަރުންެގ ކަންބޮޑު ދެއްަވއިފި. ިއްއޒަތްތެރި

، ބިލަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދެމިއޮތުމަށް ެވސް ބޭނުންކަމަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިވދާޅުވެއްޖެ. މި ންކޮންމެހެ

ހުރިހާ ކަމަކާ ުގޅިފައިހުރި ބިލެއް.  އި ރާނައާފު ،އިދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ މުދަލާ ،ދާއި ސާތިޖޭެގ ިއުގދިެވރާއް

ތެރިަކމާއެކު އެދެން ސަުރކާރުން ޞްލާރިހުން ަވރަށް އިޚުމެ ބޭފުޅުންެގ އަ ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުެގ އެން އަޅުަގނޑު މި

ށް މިނަކަހުރި އެންމެ ކުޑަ  ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ެގެނެވން ނެ ބިލުެގ މަޖިލީހަށް ބަލައިަގ ޅި ހުށަހެ މިއަުޅަގނޑު ފޮނުާވ 

ބިލު ސަރުކާރުން ފޮނުއްިވ ޮގތަށް   މިކުރުމަށްފަހުޙުލާޞްެގންނަން ޖެހޭކަމަށް ާވނަމަ އެންމެ ކުޑަ މިންަވރަކަށް އިބަދަލު

ަރއްޔިތުންނާިއ އެއީ ން. މިކަން ކޮށްދެއްުވރަށް ކާސަރު ފާސްކޮށްެދއްާވ މީތި ޮގތަކަށް  މް ނުެގއްލޭޙޫމީެގ މައިަގނޑު މަފް

ޖޭެގ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ދިެވހިރާއް .ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތަގއިއަުޅަގނޑުމެން  ޓަަކއި ރާއްޖެއަށްދިެވހި

 ން ނޫތަެކއްާޗއި އަދި އެ ޮގާވ ،ތިބި ެވފައި ރަކާތްތަްއ ހިންުގމަްށ ޓްރެއިނިންގޙައްދުފަހަނަޅާފައި ތިބި ޓެރަިރސްޓް ހަ

އެމީހުން ނުސީާދ  .ށް ިގނަދަދު އިންތިހާއަބިލުކަން ުހރި މީހުންެގ އަޤާއުފެއްދުުމެގ ެވސް ނުަރއްކާތެރި ހަތިޔާުރ 
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ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދާކަމުެގ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން މަުގމަތިން  މާދެމުން ސަރުކާރުެގ ކަޮގތްޮގތުން އިްނޒާރު

 ރާއްޖޭެގ ިގނަ  ޅިމަތު މުޙުމިފަދަ ފަރާތްތަކުެގ އަތެއް ާވކަމުެގ ތުެގއްލިފައި ުވުމގައި ެގއްލިފަިއާވ މީހުން  .މުއަުޑއަހަ

ޤީޤާ ހަމައަށް މި ބިލު ފާސްެވ ޙުެގ ތައް ކުރޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުެވސް ނުހޯދިެގން އުޅޭ ިގނަ މަރުތަކެ ބަޔަކު

 މި ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެން ،އިންތިހާއަށް ބޮޑު. އެހެންކަމުންމީދު އްއުކަމުެގ ދެިވދާނެ ބަދަލުަވމުން ކަށްާގނޫނަ

ެގންނަ އިސްލާޙުެގ ބިލު ައުޅަގނޑުމެން މިތަނުން މިއަދު   މިހުށަހެޅި ބިލު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް

ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ހަމަޖެހޭނެތްފާްސކުރެިވެގން ދިއުމަީކ އަުޅަގނޑުމެން ހި ށް ނިމިެގންކޮބަހުސް

އްސަލަައީކ މަ ެގ ޮގުތަގިއ ދިމާާވ ބޮޑު ބާތުެނއް މައްސަަލއަކީ އިންސާނީ މުސީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ އެްނމެ ބޮޑު އަ

މައްސަލަ. އަންހެނުންެގ އިލާތަކާއި  ޢާސްަފއި ތިބިޮގތުަގއި ެގންޮގ އިންެގ ޮގތުަގާއއި އަނބިންެގޔާއޮޅުާވަލިއެގން ޖާރި

ނޫނިއްޔާ ޗުްއޓީއަށޭ ނޫނިއްޔާ ބުނުމުެގ ެއއްެވސް ަކޅު ހެދުމުގައި ފޮރުާވފައި ބައިިތއްބާ އަންހެނުން  ހަނުގރާމައަށޭ

ދިޔަ މީހާ ން. އެހިސާބުން ެގނީނުލާ ެގްނޮގސް ހަނުގާރމައިެގ މައިދާނަށް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކާ

 ންހެން އަިދެވހި  ،ންންހެނަމެއް އެ އަުގރާމަެވރި މައިދާުނގައި ކިޔާ ނަން ނޫން ނދެން އައިޑީ ކާެޑއް ނެތް. ހަ މަރުީވމާ

ެވސް އެ ކޭމްޕް ތެރޭގައި. ެއއްެވްސ ޝަރުީޢ  އަދި އިންނަނީ ލިބި ލުަގއި މީހުންނާ އިނދެ ދަރިންޙާނޭނޭގ  އަށްމީހާ

 ލުގައި ލިބިފަިއ ތިބި އެތައް ކުދިންނެއް ެއބަތިބި. އަދި އެީއެވސް ތެދުޙާ . އެނޫން ތަނަކަށް ޮގސްެގެނއް ޓަކަށް ކޯ

މީހެއްެގ  އުނދަޫގޭވ. އެއީ އެހެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެނެަގންަނން ެވސް ންމުެގ ކަެވސް ސާބިތުުކރު ކަންާވހަކަެއއް

ސާބަށް ދިުއމަށްފަހު އެތާ ތިބި ބައެއްެގ އެހި އެއްތޯ.އި މީނާެގ ދަރިޤީޤަތުގަ ޙަނޫނިއްޔާ  ެގން ހުރީތޯާވލުވެ ހަ އި ކާދަރިއަ

ެވްސ ތިބީ ުއާވލާފައި. ެގއްލުާވލާފައި. އެހެްނީވމާ، ފާޑުފާޑުެގ ިދެވހި ނަން ނޫްނ  ަޔކު އެމީހުންެގ ައއިެޑންޓިޓީބަ ިގނަ

ބަޔަުކ  އް ކިަޔިއެގން އުޅޭކެ ނަންތަމުކޮށް ކިޔާ އުޭޅ ނަންތައް ނޫން އެހެންއްނޑުމެން މި ދިެވހިންނަށް އާއެހެން އަޅުަގ

ޖެހެނީ އެމީހުން ތިމަންނަމެންނަކީ ދިެވހިންނޭ ބުނީތީ ެގނެސް ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިްނ ދިެވހިރާއްެޖއަށް  ނޑުމެން މިއަޅުަގ

މެއް ހުރިހާ ކަ ހާ ޙައްޤެއް ދޭން. ެއހެންީވމާ، މިހުރި ލިބޭީވތީ ނޑުމެންެގ ދިެވއްސަކަށް ރެކޮށް އެމީހުންނަށް އަުޅގަ އެތެ

ހަޅާ ށަ ހު ށްޖެހޭތީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަްށ އަރުކާރަށާއި ދިެވހިާރއްޖެސަމި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން 

ަވނީ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑު .ޖެހެނީބަދަލު ެގްނނަން ނޑު މިޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނަްށ އަުޅަގ

ޮކށްފައި ައއުމަކީ ެއއީ މާބޮުޑ  ެވ ކަމެއްރަކާތްތެރިޙަދެްއަގިއ ބަޔަކު ޮގސް އްޙަޓެރަރިސްޓް ހަނުގރާމަ ހިނާގ ސަރަ

ަގއި އަދި މަނާކަމެއްެގ ޮގތުަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ ާގނޫނުަގއި ލިޔެިވފައި ސާފުކޮށް ނެތުން. އެފަދަ ފަރާތްތަކު

މީހުންެގ ބޯ ދި ސް އައިިވޔައުޅުނުކަުމގަ  އިޖެހުމުަގ ސް އަިދ ބަޑިިވޔައކަުމަގސްޓިކްސް މަސައްކަތްތަުކަގއި އުޅުނުލޮޖި

 އުމެއް މެދުެވިރކޮށް ާރއްޖެޤަެވސް އެމީހުންނަކީ އަންނަމުން އެހެން  ސްިއިވޔަ ކަމުަގއުޅުނު  ންކަނޑާ ފަިއ ކަނޑަ

 ހަމަ ދުަވސްަގނެޑއްަގއި   މީހަކަށް އައި ފައިސްކަމެއް އަދި މިހާތަނަނަށް ހަނުގރާމައަށް ޮގ މާބޮޑު އައިސް އެތެރެީވމާ
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ޮގތުން. އެހެންީވމާ، އެފަަދ  ހަޅިކަން އޮތްދޯެގ އީ މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނުޖެހެނީ. އެބަހައްޓާފައި ދޫކޮށްލަން

 ެވސް .. އި އިުރގަ ެވސް އަދި ޮގސް ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިއުމުެގ ކުރިން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަށް މޭއަޅުަގނޑު އިދާރީ މަ ހެންީވއެ ހުން އޮންނާތީެވގައި މި ބިލަށް ޯވޓަށް އެ 2:30 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދެްއުވމަށް. ކުިރއަށް ެގންދަާވ.  ދަންނަާވލާނަން ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ޖައްސަާވލަ

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ިމ  ،މީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި މި ،ކުރުމާއިރެތެއެޖެއަށް އާދެ! އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑމެން މިފަދަ ފަރާތްތައް ރާއް 

 ،އި ދެނެަގތުމާން އެއީ ކުެށއްެގ ޮގތުަގއި އްދަށް ދިއުޙަަސރަ މީހުންނަށް ކޮންމެ ޮގތަކުން ނަމަެވސް ހަނުގރާމައިެގ

ރަިރޒަމްެގ ޓެ ،ކަާމއިއިތްތަކަީކ ކޮބަޢަކަމާއި އަދި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއި ތަކަކީ ކޮބަދުއްޙަނުގރާމަިއެގ ސަރައަދި ހަ އެންުގމާ

ީސ ިސޔާ، ޭނުގމެއްެގ ތެޭރަގެއއް ނޫން. މުޒާހަރާއަކަށް ދިއުާމއި .،ކަން ކުެރޭވ މީހާއަށް އެކަން އެނިގެގންއިކޮބަ  ކުށަކީ

ެގ ރައްޔިތުްނެގ ިގނަ ބަަޔކު ންކަްނކަމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެ ރަކާތް ހިންުގމާއި އެޙަިސޔާސީ ، ާވހަކަ ެދއްކުމާއި 

ލީ ބޭފުޅުން. ދެން   ަނއިން ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށްަތކުަގިއ ޖަލަށްެގ ބޭފުޅުންނަކީ އެންމެ ިގމް.ޑީ.ޕީޑުެވެގން އުޅެނީ އެކަންބޮ

ޮގތަށް ިމ  އަށް ނީންނަދިނުމުެގ ބާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޢާފް އިދިނުމާދަބު ލުއިކޮށްޢަިވދާުޅވެއްޖެ ބައެއް ބޭފުޅުން 

ކަމެއް ެއކަން  ކުރާދުއީޮގތުަގއި. ައޅުަގނޑު ަވަރށް ތާެގ ކަެމއް ުޅާވތް ޮއތުން އެއީ ކަންބޮޑުފުބިލު ފަރުމާކުރެިވފައި އޮ

ެއ ބޮން  ،ޮގިވ. އެކަމަކު  ަގއި ެވސް ބޮމެއްޕާކުދިޔަީއ ސަލްޓަން ފެނިެގން މިއެހެން އޮތުމަކީ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

 ދެކި.  ކަމަށް ާވނެލާޙުޞްދޫކުރި އިފުެގ ތެރެއިން ޢާކުރި މީހުން އެަވުގތު އަުޅަގނޑުެމން މަ ޮގްއިވ މީހުންނާއި އެކަން

އެހެންީވމާ، ެއއްޗެހި ބައްަލާވ.  މަތުތަކާޙުނޑުމެންެގ ތުއަުޅަގ .ލަާވޮގތް ބައް ހިނާގ ދެން ނަތީޖާ ބައްލަާވ. ކަން 

ިވސްނުން ެގ ލަތްތަކެއްޙާއި ޓެރަރިޒަްމެގ ުކށެއް ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް މި އަރަިއަގންނަނީ ަވރަށް ތަފާތު ަގޤީޤަތުޙަ

ނޫނިއްޔާ  އެހެންީވމާ، އެ ިވސްނުމުެގ މީހުން ސަރުކާރު ބަދަލުާވހާ ފަހަރަކު ހުންނަ މީހުން. އިަގިއަގ ެގއެމީހުން

ދޫކޮށްލެޭވކަމަްށ ާވަނމަކާ މި ޓެރަރިޒަްމެގ ބިލުެގ  ދީ ނެރެ ފްޢާމަކުރުމުެގ ޮގތުން ސިލުޙާކަމެއް  ސީކޮންމެެވސް ިސޔާ

ދިނުމާއި ދަބު ލުއިކޮށްޢަންީވމާ، ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަށް ެވސް ނެތް. އެހެ ެވސް މާޮބޑު ބޭނުމެއް އިގަ ެވސް ާގނޫނު

ެވެގން އަންަނއިރުަގިއ ނެތުމަކީ އެއީ މީެގ އެންމެ ނަކަށްތިޔާރު މި ާގނޫނު ބިލު ާގނޫޚުއިދިނުމުެގ ބާރާއި ޢާފް އަދި މަ

ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުުވންަތްއ  އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެްނެގ ިގނަފުރިހަމަ އެއް ސިފަކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. 

ރި މެންބަރުން ިގނަ އިއްޒަތްތެހަމަ ަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮށް މީގައި ހުރި ިގނަ ކަންކަން އިރުއިުވނު އަޅުަގނޑަށް އަޑު 

އެުކގައި ައޅުަގނޑުމެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި މި ޗުއްޓީެގ  އިާވތީއާ ަގބޫލުފުޅު ކުރަްއާވފައި 
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 ދާނެަދއުރަށް މަޖިލިސް ހުޅުުވމުެގ ުކރިން މި ބިލު ފާސްެވ ާގނޫނަކަށް މީތި ބަދަލުެވެގން އުެވސް އައި ސްަވުރގަ ދުަވ

ކަމަށް ރި ރައީްސެގ ސަމާލުތެއަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތް  ދެްއުވމަށްއިެގ މަޖިލީހުެގ ތާަވލު ާރވަ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން

ބާ ދަންނަަވން. ރައީސް ޙަސަރުކާރަށް ަމރު މު ބިލެއް ފޮނުއްީވތީއްރުން މިފަދަ މުހިދަންނަާވލަން. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާ

ަގިއ ޫޔ.އެން  ޓަކައި ން. އެމަނިކުފާނު ދިެވހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށްބާ ދަންނަަވޙަށް މަރުޞާލިޙަމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ

ރާއްޭޖެގ ިދެވހި ،ލާޙާޖޭެގ ަރއްޔިުތންެގ ހިާރއްަވޑަިއެގން ދިެވ ްއަވންއަހަރަށްފަހު ދިެވހިރާއޖޭެގ ދިދަ ހިއްލާލަ 7

މިދަނީ ުޅަގނޑުމެން ަގީޑގައި އަދެްއާވ ގައި ިވދާުޅަވމުންލު ޔޫ.އެންޙާކުރަމުންދާ ދަތި އުނދަޫގ މަލުންރައްޔިތުންެގ ތަޙަ

ހަދާ ާގނޫނެއް  ާރއްޖޭަގއި ހަރުދަނާ ާގނޫނެއް ާވމީ ޮގތުން ދުނިެޔއަށް ެއއްބާރުލުމުެގ ޮގތުން ެޓރަރިޒަމްެގޢަޤުބައިނަލް

 އޭތި ފާސްކުރަމުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޝުކުިރއްޔާ ެދްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ށްފަހު()ަވުގުތކޮޅަކަ

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސް،ނައިުބ  މަޖިލީުހގެ ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް  .7

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިރާެގ ކޮށްލަެދއްުވްނ ެއދެން. ުޑޮކޅުތައް ޗެކުތްރި މެންބަރުން ކާއިްއޒަ

ކުރުމުެގ ޓެރަރިޒަމް މަނާ 2015/32އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ާގނޫނު ނަންބަރު 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ އިަގތުމާލާޙު ެގަނއުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިޞްއިާގނޫނަށް 

  ން.ޓު ދެްއުވން އެދެށް ޯވޮގތަކަ

 

 ]ްއުވންޯވޓުދެ[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޝަހީމްރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ދާއިދެކުނު ހެންޭވރު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު: މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ
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 55    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 54    ދަދު:ންެގ އަފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   54     ންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެ

 28      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 54         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޖާ:ޓުެގ ނަތީޯވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 54؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 55؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 00؛ ންެގ އަދަދުމެންބަރުޮގަތކަށް ޯވޓުދޭްނ ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ަވކި . 00؛ ންެގ އަދަދުދެްއިވ މެންބަރުޓުޯވ

މި ބިުލ  ހެންކަމުން،އެފާސްެވއްޖެ. . 28؛ ށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވމަފާސް . 54؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ

 ކަުމަގއި ދަންަނަވން. ވިއްޖެށް ފޮނުޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިީޓއަތާއި ސާކުރުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަދިރާ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކަމާިއ، ާއއްމުންެގ ޚިޔާލަށް ހުުޅާވލަ ،ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކޮށްދެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ 

 ފުރިހަމައަްށ ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާ ނިމިެގްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ރަނަގޅަށް ،މަޝްަވރާޮކށް އިބެހޭ ފަރާތްތަކާ

ޖަލްސާއެއް އޮންނާެނ  ެގއައިމަ. ދެން މަޖިލީހުހަމައަށް  އިރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ތަޅުމާ ،ކޮމެންޓަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ޮގސް

 ދުަވހެއް އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަާވލާނަން.

 

 . ނިމުނީ ޖިލިސްމަ . عالمينال رب   هلل والحمد
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